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บทท่ี 1 
ประวัติความเป+นมา และความหมายของ 5ส 

 
 สําหรับประเทศไทยนั้น บริษัทเอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จํากัด เป*นบริษัทแห�งแรกท่ีนํากิจกรรม 5ส  
มาใช%ในช�วงปW พ.ศ. 2522 โดยตอนนั้นเรียกกันว�า 5ส ในครั้งแรกนั้น Mr.Shigemi  Mmorita ประธานกรรมการบริษัท
ได%นํามาใช%เฉพาะ 3ส แรก เพ่ือเป*นพ้ืนฐานในการบริหารบริษัท จากนั้น ในปW พ.ศ. 2524 จึงประกาศใช% 5ส  
เป*นนโยบายในการบริหารงาน โดยให%ระดับผู%จัดการเป*นแกนนํา และสร%างความเข%าใจในกิจกรรม 5ส ให%ผู%ปฏิบัติงาน
ท่ัวๆ ไป 
 จากนั้นในช�วงปW พ.ศ. 2526 บริษัทสยามคูโบต%า อุตสาหกรรม จํากัด (กลุ�มบริษัทในเครือซีเมนต�ไทย) ได%นํา  
5ส มาดําเนินการในโรงแรม และเผยแพร�ความรู% นี้ ให% กับบริ ษัทท่ีสนใจ ท้ังบริ ษัทในเครือ ซี เมนต� ไทย 
และจากภายนอก ต�อมาวิศวกรและเจ%าหน%าท่ีของบริษัทในเครือซีเมนต�ไทยได%ประชุมปรึกษาและบัญญัติศัพท�  
โดยแปลงความหมายของคํา 5S เดิมในภาษาญ่ีปุ_นมาเป*นภาษาไทยให%คล%องเสียงกันกับ 5S ประกอบด%วยสะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร%างนิสัย เพ่ือให%ง�ายต�อการจดจําและได%เผยแพร�กิจกรรม 5ส ไปยังบริษัทอ่ืนๆ 
 ท้ังนี้ การป̀โตรเลียมแห�งประเทศไทย หรือ ปตท. เป*นอีกหน�วยงานหนึ่งท่ีนําหลักกิจกรรม 5ส มาใช% 
อย�างจริงจัง และสามารถประยุกต�ให%เข%ากับลักษณะขององค�กรจนประสบความสําเร็จอย�างเห็นได%ชัด ท้ังๆ ท่ีเป*น
องค�กรขนาดใหญ�มีโครงสร%างซับซ%อน และมีบุคลากรอยู�เป*นจํานวนมาก 
 เม่ือจะพูดถึง 5ส ข้ันแรกท่ีจะพูดถึงก็คือ “ส” ท้ัง 5 ตัวนี้ ประกอบไปด%วยอะไรบ%าง ซ่ึงกิจกรรม 5ส ประเทศ
ไทยเราได%ดัดแปลงตัว “ส” ให%สอดคล%องกับตัว “S” ท่ีเป*นอักษรตัวแรกของทุกองค�ประกอบหลักท้ัง 5 องค�ประกอบ
ในกิจกรรมดังกล�าว กิจกรรม 5ส ในประเทศญ่ีปุ_นกันเรียกว�า 5S มีหลักในการปฏิบัติอยู� 5 ประการ คือ  
  1. Seiri    (สะสาง) 
  2. Seiton (สะดวก) 
  3. Seiso   (สะอาด) 
  4. Seiketsu (สุขลักษณะ) 
  5. Shitsuke (สร%างนิสัย) 
 เม่ือพิจารณาจะเห็นว�า 3 ตัวแรกเป*นข้ันตอนการกระทําท่ีส�งผลต�อวัตถุ ท่ีเราได%เข%าไปจัดการ ส�วน 2 ตัวหลัง
เป*นผลจากการกระทํา 3 ตัวแรก แล%วเกิดเป*นประโยชน�ต�อตัวของเรา หรือกล�าวอีกนัยหนึ่งคือเกิดผลต�อตัวบุคคล
ผู%กระทํากิจกรรม 5ส เพ่ือให%เห็นภาพท่ีชัดเจนข้ึน จึงขออธิบาย “ส” แต�ละตัวตามลําดับ 
 
1. สะสาง (Seiri) ของท่ีใช(ได(กับใช(ไม�ได( 
 เนื่องจากเป*น “ส” ตัวแรก และเป*น “ส” ท่ีต%องอาศัยความต้ังใจในการลงมือทําอยู�สักหน�อย เพราะหลายคน
คงไม�รู%จะเริ่มอย�างไร หรือมีสิ่งท่ีต%องเริ่มทํามากจนสับสน ดังนั้นจึงต%องอธิบายกันให%ละเอียด ดังนี้ 
 ความหมายของการ “สะสาง” คือ แยกให%ชัด สิ่งท่ีปะปนกันให%แยกออกเป*นหมวดหมู� สิ่งของเครื่องมือ 
ท่ีไม�จําเป*นจะต%องไม�มีปรากฏอยู� อันจะทําให%การทํางานหรือหยิบฉวยสิ่งท่ีจําเป*นมาใช%ได%รวดเร็วยิ่งข้ึน เม่ือพิจารณา
แล%ว จะเหมือนกับการกําจัดปฏิกูลกองใหญ�ท้ิงไป แต�ในความเป*นจริงปฏิกูลดังกล�าวไม�ได%ถูกท้ิงไปจนหมดสิ้น แต�จะถูก
แบ�งไว%ตามแต�ละประเภท บางอย�างยังเก็บไว%ใช%ได%ก็จะถูกนําไปรวบรวมไว%เป*นระบบ บางอย�างนําไปรีไซเคิลได% 
บางอย�างนําไปจําหน�ายจ�ายแจกได% 
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 การสะสางนั้น หากได%กระทําตามข้ันตอนและวัตถุประสงค�แล%ว จะเห็นว�าเกิดประโยชน�ในด%านของ 
ความสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงเกิดประโยชน�แฝงท่ีมาจากการสะสาง นั่นคือ เราจะมีพ้ืนท่ีว�าง (Space) ท่ีจะนํามา 
ใช%ประโยชน�ในการเก็บของอ่ืนๆ หรือใช%ประโยชน�อ่ืนๆ ได%ด%วย ส�วนท่ีไม�ต%องการจึงท้ิงไป หรือนําไปขายได%เงิน 
กลับคืนมา กระท่ังจะเอาไปรีไซเคิลก็เป*นอีกทางหนึ่งท่ีก�อประโยชน�ได% 
 การรณรงค�ให%ประชาชนแยกประเภทขยะของกรุงเทพมหานคร ถือเป*นตัวอย�างหนึ่งของการนําเรื่องการ
สะสางมาใช%ได%อย�างชัดเจน ซ่ึงเกณฑ�ในการแยกขยะอาศัยหลักง�ายๆ โดยจะแยกขยะเป*น 3 ประเภท คือ 
1. ขยะท่ีสามารถนํากลับไปใช%ได% 
2. ขยะท่ีเป*นของสด จะเน�าเปghอยเม่ือถึงเวลา 
3. ขยะอันตราย เช�น สารเคมี หรือวัตถุมีพิษ 
 การแยกขยะด%วยวิธีดังกล�าวถือการทํา “สะสาง” อย�างหนึ่ง เพราะของท่ีได%จาการสะสาง บางส�วนสามารถ 
นํากลับไปใช%ได%อีก บางส�วนใช%ไม�ได%ก็ต%องท้ิงไป ถ%าไม�มีการแยก ของท่ีใช%ได%จะกลายเป*นของเสียโดยถาวร หรือเป*นขยะ
โดยท่ียังไม�ใช�ขยะนั้นเอง 
 อย�างไรก็ตาม ปOญหาสําคัญท่ีสุดของข้ันตอนการสะสางนั้น ก็คือ “การเริ่มท่ีจะสะสาง” โดยเฉพาะกับคนท่ี
วางกองสิ่งของไว%รอบตัวเต็มไปหมด จะรู%สึกลําบากกว�าคนท่ีมีการจัดระบบอยู�ก�อนแล%ว คนกลุ�มนี้จะปฏิเสธการทํา 5ส 
ด%วยเหตุผลนี้ ดังนั้นหน�วยงานท่ีทํา 5ส ต%องสร%างความเข%าใจแก�บุคคลผู%มีคุณสมบัติส�วนตัวอยู�มากและไม�ค�อย 
มีระเบียบให%ได%ว�าการสะสางนั้นจะลําบากก�อนในตอนแรกแล%วจะสบายในตอนหลัง 
 ขณะท่ีมีคนอีกกลุ�มหนึ่งท่ีเป*นโรคเสียดาย คือของเก็บๆ ไว%นั้น ไม�อยากจะท้ิงกลัวว�า การทําการสะสางแล%ว
ต%องท้ิงให%หมด ถ%าจะต%องนํามาใช%อีกแล%วจะทําอย�างไร จุดนี้ถูกต%องตรงท่ีการมองเห็นคุณค�าของสิ่งของทุกชิ้น แต�ต%อง
อย�าลืมว�าถึงเก็บเอาไว% แต�เก็บไว%แบบรกๆ หรือปะปนกันอยู� ของท่ีมีประโยชน�ก็อาจจะหาไม�พบหรือปะปนจนเสียหาย 
แทนท่ีจะนํามาใช%ได%กลายเป*นต%องท้ิงไปเปล�าๆ ในภายหลัง 
 การสะสางไม�ใช�การท้ิงแต�เพียงอย�างเดียว แต�เป*นการ “คัด” เพ่ือให%ได%สิ่งท่ีเหมาะสมท่ีสุดทุกอย�างมาวางเรียง
ไว%ในระบบความคิดของเรา คนท่ีจะเริ่มทํา 5ส ต%องเข%าใจพ้ืนฐานเป*นอันดับแรก 
 จุดสําคัญของข้ันตอนการสะสาง คือ 
 1. ผู%บริหารจะต%องกําหนดนโยบายให%ชัดเจนว�า อะไรคือของท่ีไม�ต%องการ เพราะสิ่งสําคัญของการสะสาง 
คือการแยกของท่ีต%องการและไม�ต%องการออกจากกัน 
 2. ผู%บริหารต%องลงไปสัมผัสด%วยตาและมือของตนเอง เข%าไปตรวจสภาพความเป*นจริง เพ่ือให%รับทราบว�า  
ท่ีผู%บริหารคิดว�าไม�ต%องการนั้น ผู%ปฏิบัติงานอาจเห็นเป*นสิ่งจําเป*น หรือท่ีผู%บริหารอยากเก็บไว%แต�ผู%ปฏิบัติงานอาจ 
มองว�าเกินความจําเป*น และทําให%เสียพ้ืนท่ีไป ตรงนี้ ท้ัง 2 ฝ_ายต%องเป̀ดใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  
ซ่ึงผลพลอยได%ท่ีจะตามมาท่ีสําคัญ คือจะสามารถกําหนดหรือวางแนวทางในการจัดหาเครื่องไม%เครื่องมือ หรืออุปกรณ�
ต�างๆ ได%ตรงตามความต%องการ รู%ว�าควรจะให%อะไรไปมากน%อยเพียงใด ไม�ใช�ให%ไปวางไว%เฉยๆ หรือเอาไปท้ิงในท่ีสุด 
 ประโยชน�ท่ีจะได%จาการสะสางคือสามารถทราบจํานวนของท่ียังใช%ได%ว�าเหลืออยู�อีกเท�าใด ประหยัดพ้ืนท่ี 
ในการจัดเก็บ เพราะไม�ต%องสิ้นเปลืองพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขยะหรือของท่ีไม�ใช%แล%ว ไม�ก�อให%เกิดข%อผิดพลาดในการใช%สิ่งของ 
 ผู%ปฏิบัติงานท่ีได%ปฏิบัติการ “สะสาง” แล%ว ผลท่ีได%รับนอกจากจะช�วยขจัดความสิ้นเปลืองของวัสดุ ของการ
ใช%พ้ืนแล%วท่ีสําคัญคือจะสามารถช�วยองค�กรลดการจัดหาสถานท่ีจัดเก็บของลงได% เช�นโตNะ ตู%เอกสาร ชั้นวางของ 
เป*นต%น 
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2. สะดวก (Seiton) หยิบก็ง�าย หายก็รู( ดูก็งามตา 
 เป*นข้ันตอนท่ีต�อเนื่องจากการทําสะสางสิ่งของ กล�าวคือ เป*นข้ันตอนท่ีจัดสิ่งของท่ีทําการสะสางให%มีระเบียบ 
ท้ังนี้เพ่ือให%ง�ายในการใช%สอย ในข้ันตอนนี้เราอาจจะแยกของท่ีได%จาการสะสางเป*นหมวดหมู� เป*นประเภทโดยอาจจะ
เก็บของท่ีใช%บ�อยๆ ไว%ใกล%ตัว หรือเขียนปiายติดไว% เพ่ือนํามาใช%สอยได%ง�าย ประโยชน�อีกอย�างหนึ่งของข้ันตอนนี้ คือ 
สิ่งท่ีเก็บไว%จะดูเรียบร%อยดูสบายตา ถ%าหายหรือถูกเคลื่อนย%ายก็จะสังเกตได%ง�าย 
 การ “สะสาง” เพ่ือคัดแยก ในข้ันของ “สะดวก” คือการจัดให%เป*นระบบระเบียบเพ่ือนํามาใช%ได%ง�ายๆ  
ดังชาวญ่ีปุ_นเปรียบเทียบไว%ว�า “เจ%าสาวท่ีมีหีบไม%เก็บของ อันแสนสะสะดวกสบายอย�างมากในการขนย%ายไปบ%านสามี 
และหยิบออกมาใช%ได%ทันทีท่ีไปถึง” 
 เพ่ือให%เห็นภาพท่ีชัดเจนของแนวคิดการทําข้ันตอน “สะดวก” นั้น สามารถดูได%จากนิสัยการถอดรองเท%าของ
คนญ่ีปุ_น ตามธรรมดาส�วนใหญ�แล%วคนญ่ีปุ_นเวลาจะเข%าบ%าน ไม�ว�าจะเป*นของตัวเองหรืออาคารสถานท่ีอ่ืนๆ เขาจะ
ถอดรองเท%าแล%วเรียงไว%เป*นคู�ของตนโดยหันหน%าออกสู�ทางด%านนอก เพ่ือความเป*นระเบียบและสะดวกในการสวมใส�
อีกครั้งตอนท่ีจะออกไปข%างนอก 
 ในทางกลับกัน คนไทยไม�ว�าจะอยู�ท่ีบ%านหรือไปสถานท่ีใดก็ตาม การถอดรองเท%าจะไม�เป*นท่ีเป*นทาง หันหน%า
รองเท%าเข%าตัวอาคาร พอตอนออกจะใส�อีกครั้ง ก็จะต%องกลับตัวเพ่ือใส�รองเท%า และกลับตัวอีกครั้งเพ่ือเดินออกไป  
เป*นการวุ�นวายโดยใช�เหตุ ตรงนี้แสดงให%เห็นว�า แม%กระท่ังเรื่องเล็กน%อยหากไม�ทําให%เป*นระบบก็ทําให%เสียเวลาได% และ
หากเป*นเรื่องใหญ�ๆ ระดับองค�กรหรือระดับหน�วยงาน ผลท่ีตามมาจะยิ่งมากมายเพียงใด ท้ังนี้วิธีปฏิบัติข้ันตอน 
“สะดวก” นี้ ไม�ได%ซับซ%อนอะไร ท่ีสําคัญคือนําออกมาใช%ได%ง�าย โดยวิธีปฏิบัติพ้ืนฐานจะประกอบไปด%วย 
  1. จัดแยกของท่ีใช%งานออกเป*นประเภทต�างๆ 
  2. จัดเก็บให%เป*นระเบียบ 
  3. ติดปiายแสดงว�าเป*นของประเภทใด ท้ังนี้อาจรวมถึงคุณสมบัติน้ําหนัก และวันหมดอายุการใช%งาน  
     (ถ%ามี) 
 จุดสําคัญของข้ันตอน “สะดวก” คือการจัดระบบ ต้ังแต�การกําหนดท่ีวางให%แน�ชัด สิ่งของชนิดใด ควรอยู�
ตรงไหน ซ่ึงต%องกําหนดอย�างสมเหตุสมผล ของท่ีใช%กับงานแบบหนึ่งอาจตกแตกเสียหายได%ง�าย อาจต%องกันไว%ในมุม 
ท่ีหลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกได% ของอะไรท่ีไว%ใกล%กันจะทําให%อีกอย�างเสียหาย ก็ต%องแยกกันห�างๆ 
 อีกสิ่งหนึ่งไม�ควรจะมองข%ามในการทําข้ันตอน “สะดวก” คือการทําแผนผังรวม สําหรับกําหนดแนวทาง 
ในการจัดวาง ซ่ึงจะแสดงสถานท่ีวางสิ่งของหรือเครื่องมือ เพ่ือจะสามารถรวบรวมสิ่งของท่ีต%องการมาไว%ในท่ีเดียวกัน
ได%และแผนผังนี้ควรแสดงลําดับการรวบรวมสิ่งของด%วยวิธีง�ายๆ และใช%เวลาน%อยท่ีสุด และต%องตรวจสอบเพ่ือให%เห็น
จริงว�า ทุกคนปฏิบัติได%ตามเปiาหมายและแนวทางท่ีวางไว% การทําข้ันตอนสะดวกก็จะส�งผลในแง�คุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และความปลอดภัยได%ชัดเจนยิ่งข้ึน 
 ผู%ปฏิบัติงานท่ีได%รับปฏิบัติข้ันตอนสะดวกแล%วผลท่ีจะได%รับอย�างเห็นได%ชัดคือจะเสียเวลาในการค%นสิ่งของ 
เครื่องมือ อุปกรณ�ต�างๆ น%อยลงของไม�หายและตรวจสบความคงอยู�ของสิ่งของได%ง�าย ท่ีสําคัญ “เวลา” ท่ีเคยใช%ไปใน
การค%นหาจะได%กลับคืนมาเป*นเวลาท่ีนําไปใช%ในการทํางานได%มากข้ึน 
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3. สะอาด (Seiso) เพ่ือความพร(อมในการทํางาน 
 จากสองข้ันตอนแรก จะสืบเนื่องมายังข้ันตอนนี้ คือเม่ือทําการสะสางแล%ว แบ�งแยกเพ่ือความสะดวกแล%ว  
ตรงนี้จะง�ายในการนํามาทําความสะอาด ท่ีกล�าวมาอาจมีคนสงสัยว�า ทําไมเราไม�เริ่มจากการทําสะอาดก�อนถึงทําการ
สะสาง ถ%าทําเช�นนั้น คือทําความสะอาดก�อน เราจะต%องมานั่งทําความสะอาดขยะคือของท่ีจะไม�ใช%หรือจะต%องท้ิงไป
พร%อมๆ กับของท่ีเราจะเก็บเอาไว%ด%วย อย�างนี้แทนท่ีจะใช%เวลาได%อย�างมีประโยชน� กลับมาเสียเวลากับเรื่องไม�จําเป*น
ไปแทน 
 หรือหากจะถามอีกว�าทําไมต%องทําความสะอาดด%วย ในเม่ือสะสางจนเกิดความสะดวกในการใช%สอยแล%ว 
จุดสําคัญของชั้นตอนการสะสางคือ ความสะอาดท่ีเกิดข้ึนตามมานั้น จะทําให%สถานท่ีทํางานน�าอยู� น�าทํางาน และมีผล
อย�างมากในการทําให%ผู%ทํางานอยู�ในสถานท่ีนั้น สภาพแวดล%อมสะอาด จิตใจของคนท่ีทํางานอยู�ก็ปลอดโปร�ง สดชื่น 
และกระตือรือร%นท่ีจะปฏิบัติหน%าท่ีอย�างเต็มกําลัง 
 มีเรื่องเล�ากันว�า ในการตรวจการทํา 5ส ของอาจารย�ชาวญ่ีปุ_นครั้งหนึ่ง อาจารย�พบว�า ขอบบนของรูปภาพ
โชว�ตามฝาผนังมีฝุ_นเกาะอยู�มาก จึงบอกเจ%าของพ้ืนท่ีว�าสกปรก และจะต%องปรับปรุง ผู%ปฏิบัติงานเจ%าของพ้ืนท่ี 
จึงโต%แย%งว�า ขอบรูปดังกล�าวอยู�ในส�วนท่ีมองไม�เห็นไม�น�าท่ีจะต%องเป*นประเด็นในการตัดสินในการประกวด อาจารย�จึง
ต%องยกตัวอย�างในการอธิบาย ดังนี้ 
 อาจารย�ญี่ปุ_น  : คุณ ใส�กางเกงในหรือไม� 
 เจ%าของพ้ืนท่ี : ใส� 
 อาจารย�ญี่ปุ_น : แล%วคุณเปลี่ยน หรือซักกางเกงในของคุณบ%างหรือไม� 
 เจ%าของพ้ืนท่ี : ก็ต%องซัก หรือเปลี่ยนซิคะ 
 อาจารย�ญี่ปุ_น : อ%าว คุณต%องเปลี่ยนทําไม ในเม่ือมันอยู�ข%างใน ไม�มีคนเห็น ก็ไม�จําเป*นต%องซัก  
     หรือเปลี่ยนให%ยุ�งยากไม�ใช�เหรอ 
 เจ%าของพ้ืนท่ี : …….. 
 จากตัวอย�างข%างต%น เป*นตัวอย�างท่ีดีมาก ชี้ให%เห็นว�า ถึงแม%บางจุดเรามองไม�เห็น ก็มีส�วนสําคัญท่ีจะต%อง 
ทําความสะอาดอย�างสมํ่าเสมอ เพ่ือสุขภาพท่ีดีสําหรับเรานั่นเอง 
 นอกจากนี้ ข%อสําคัญของการทําความสะอาดท่ีเกิดข้ึนตามมาก็คือ เป*นการตรวจสอบของเครื่องมืออุปกรณ�
ต�างๆ อย�างใกล%ชิด ทําให%รู%ถึงข%อบกพร�องท่ีมีอยู� ซ่ึงปรกติข%อบกพร�องเหล�านั้นมักจะถูกมองผ�านไป หรือไม�ถูกสังเกต 
 แนวปฏิบัติง�ายๆ ของข้ันตอนการทําความสะอาดไม�มีอะไรมาก คือ ปOดกวาดเช็ดถูทุกวัน มุ�งทําความสะอาด
ฝุ_นผง ซ่ึงเป*นต%นตอของการเสื่อมสภาพของวัสดุอุปกรณ�หลายประเภท ซ่ึงหลักปฏิบัติง�ายๆ ในข%างต%น ต%องครอบคลุม
ถึงความสะอาดอย�างแท%จริงในทุกหนทุกแห�ง ผลท่ีตามมานอกจากผลในแง�จิตใจแล%ว ความปลอดภัยในการทํางาน 
จะยิ่งมากข้ึนไปด%วย เพราะหลายครั้งท่ีเครื่องมือต�างๆ ชํารุดขัดข%อง หรือทํางานเพ้ียนไปจากเดิม เนื่องจากความ
สกปรกหรือการเข%าไปอุดตันของฝุ_นละออง ซ่ึงอาจก�อให%เกิดอันตรายต�อผู%ปฏิบัติงานได% ให%ระลึกไว%ว�าการรักษาความ
สะอาดจะเกิดผลดีกับ 3 ส�วน คือ  กับคน คือปลอดภัย ไม�ผิดพลาด 
    กับเครื่องจักร คือเท่ียงตรง ยึดอายุการใช%งาน และปiองกันสภาพแวดล%อมเป*นพิษ 
    กับผลิตภัณฑ� คือช�วยขจัดปOญหาสนิม เพ่ิมคุณค�าในการใช%งาน และลูกค%าเชื่อถือ 
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4. สุขลักษณะ (Seiketsu) เพ่ือความแจ�มใส สุขกายสุขใจ 
 เราพูดถึง 3ส แรก ซ่ึงเป*นการกระทําต�อวัตถุสิ่งของไปแล%ว “ส” ตัวท่ี 4 คือสุขลักษณะ เป*นผลจากการทํา 3ส 
ท่ีผ�านมา คือเม่ือเรากําจัดขยะท่ีไม�ใช%ออกจากของท่ีเราใช%แล%วย�อมเกิดความสะดวกในการใช%สอย และเม่ือทําความ
สะอาดสิ่งของเหล�านั้นย�อมทําให%คุณภาพในชีวิต ท้ังร�างกาย และจิตใจของผู%ใช%สิ่งของดีข้ึน ไม�ต%องสัมผัสหรือจับต%อง
ของสกปรก คือเป*นการสร%างสุขลักษณะท่ีดี 
 กล�าวง�ายๆ ได%ว�า สุขลักษณะท่ีดีของผู%ปฏิบัติงานจะเกิดข้ึนเพราะ 3ส แรก ซ่ึงจะส�งผลย%อนกลับไปให%มีการ
หม่ันรักษา 3ส ท่ีกล�าวมาย�างสมํ่าเสมอ “ส” ตัวนี้จึงเป*นเรื่องของนิสัยเป*นหลัก เหมือนการอาบน้ําท่ีเป*นสุขลักษณะท่ีดี
ต�อเรา เป*นการเอาของเสียออกจากร�างกายของเราวิธีหนึ่ง เราเห็นว�าการอาบน้ํานั้นสําคัญและจําเป*นหรือไม� การทํา  
5ส ในส�วนของการสร%างสุขลักษณะก็เหมือนกัน ถ%าเราไม�เห็นความสําคัญหรือความจําเป*นในการกระทําแล%ว เราก็ 
ไม�ต%องอาบน้ําทุกวันนั้นเอง 
 เรื่องของสุขลักษณะนั้น เป*นเรื่องท่ีมุ�งเน%นพฤติกรรมของคนเป*นหลัก โดยท่ีทุกคนจะต%องช�วยกันสร%างท่ีทํางาน
ให%มีสภาพและบรรยากาศท่ีมีลักษณะก�อให%เกิดความสุขท้ังกายและใจทุกคน ปราศจากสิ่งรบกวนต�างๆ อันจะมี
ผลกระทบต�อสมาธิในการทํางาน โดยมุ�งผลดีท่ีมีต�อประสาทสัมผัสท้ัง 3 คือ 
 1.ตา – ดูแลแล%วสบายตา ซ่ึงจะเกิดได%ต%องทําสะสาง สะดวก สะอาด ให%เรียบร%อยอย�างมีระบบและได%รับ
 ความร�วมมือจากทุกระดับก�อน 
 2.จมูก – อากาศท่ีหายใจเข%าไปต%องไม�ทําลายหรือเป*นอันตรายต�อสุขภาพ และต%องปราศจากกลิ่นอันไม�พึง
 ประสงค� 
 3.หู – เสียงต�างๆ ในทีทํางาน ต%องเป*นเสียงท่ีไม�รบกวนสมาธิในการทํางาน 
 จุดสําคัญท่ีสุดของการรักษาสุขลักษณะในท่ีทํางานนั้น คือความร�วมมือของทุกๆ ฝ_าย ต้ังแต�ผู%บริหารระดับสูง
ไปจนถึงระดับล�างท่ีต%องช�วยกันดูแลช�วยกันปฏิบัติ ซ่ึงหลักปฏิบัติง�ายๆ ท่ีต%องช�วยกันทําก็คือทําสะสาง สะดวก  
และสะอาดอยู�เป*นนิจ และหาทางปรับปรุงปฏิบัติ 3ส แรกอยู�เสมอ 
 อย�าลืมว�า “ส” ตัวนี้เป*นเรื่องของนิสัยท่ีนําไปสู�พฤติกรรมท่ีดี และเม่ือเป*นเรื่องของนิสัยแล%ว ถ%าเกิดข้ึน 
จะอยู�อย�างคงทน และถ�ายทอดให%กันได% ดังนั้นหากผู%ปฏิบัติงานในองค�กรถูกปลูกฝOงจนเกิดนิสัยรักสุขลักษณะแล%ว  
เราจะสามารถม่ันใจได%มากข้ึนว�า พวกเขาจะทํา 5ส ด%วยตัวเขาเอง และไม�ต%องมีคนมากระตุ%น นอกจากนี้ ยังอาจชักนํา
ให%คนอ่ืนหันมาปรับเปลี่ยนนิสัยและพฤติกรรมตามไปด%วยก็ได% 
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5. สร(างนิสัย (Shitsuke) ให(รักท่ีจะทํา 5ส 
 เราลองพิจารณารากศัพท�ของตัวอักษรจีนในภาษาญ่ีปุ_นของคําว�า “Shitsuli” กันก�อน คํานี้จะมีอยู� 2 
ความหมาย ความหมายแรกคือการใช%เข็มเย็บผ%าในข้ันตอนลองตัวก�อนจะมีการเย็บจริง แต�อีกความหมายหนึ่งคือการ
ฝnกรักษากฎเกณฑ�ท่ีตกลงกันไว%ให%เป*นนิสัย คําว�า “Shitsuke” ท่ีใช%ใน 5ส จะหมายถึงความหมายท่ี 2 เป*นการ 
สร%างนิสัยซ่ึงเชื่อมโยงมาจาก “ส” ตัวอ่ืนๆ ท่ีกล�าวมาท้ังหมด 
 กล�าวคือ “ส” ตัวนี้มุ�งไปท่ีการสร%างระเบียบวินัย สร%างนิสัยท่ีดีให%เกิดข้ึนเป*นข้ันตอนสุดท%ายในการทํา 5ส 
เปiาหมายสําคัญของข้ันตอนนี้คือให%ผู%ปฏิบัติรักท่ีจะทํากิจกรรม 5ส อย�างเต็มท่ี เพราะการทํากิจกรรม 5ส ไม�ใช�การ 
ทําครั้งเดียวแล%วเลิกหรือคิดว�าเพียงพอแล%ว เพราะถ%าเป*นอย�างนั้น ทุกอย�างก็จะย%อนกลับไปอยู�ในสภาพเดิมได%  
หรือเหมือนไม�ได%ทําอะไรเลย ดังนั้นการสร%างนิสัยให%รักท่ีจะทํา 5ส จึงเป*นสิ่งจําเป*น หรืออาจกล�าวได%ว�าถือว�าเป*น 
สิ่งท่ีจําเป*นท่ีสุดในการทํา 5ส ก็ว�าได% 
 เรื่องการสร%างนิสัยเป*นเรื่องศิลปะเฉพาะตัวของแต�ละบุคคล บางคนก็สร%างง�าย บางคนก็สร%างยาก แต�เม่ือนิสัย
ความเป*นระเบียบท่ีเกิดจากการปฏิบัติ 5ส ได%กลายเป*นความเคยชินของบุคคลไปแล%ว ไม�ว�าเขาจะอยู�ท่ีสํานักงาน 
หรือท่ีบ%านก็จะมีระเบียบโดยไม�รู%ตัว เม่ือกลับถึงบ%าน ก็ยังนํา 5ส ติดตัวไปใช% เช�น แยกขยะท่ีบ%าน จัดของใช%ให%เป*น
หมวดหมู� หรือเวลาขับรถ ต%องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งท่ีรถขับเคลื่อนออกไปเป*นต%น 
 ในการสร%างผู%ปฏิบัติงานให%เป*นคนมีระเบียบวินัยนั้น จะต%องฝnกอบรมให%ผู%ปฏิบัติงานมีความรู% ความเข%าใจ 
ต�อกฎระเบียบมาตรฐานการทํางานต�างๆ เพ่ือให%สามารถปฏิบัติจนเป*นนิสัย จุดสําคัญของข้ันตอนการสร%างนิสัย  
คือ การสร%างนิสัยเป*นเรื่องสําคัญ ซ่ึงจะช�วยพัฒนาให%ผู%ปฏิบัติงานปฏิบัติข้ันตอน สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ 
จนกลายเป*นเรื่องติดตัวและปฏิบัติเป*นประจําโดยไม�มีใครมาบังคับ หน�วยงานต%องตอกย้ําเรื่อนี้อยู�เสมอและ 
ให%มีความต�อเนื่องในกิจกรรม ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของระดับต�างๆ เพ่ือหาแนวทางและพูดคุย 
ถึงปOญหาท่ีเกิดข้ึน อันจะนําไปสู�การกําหนดเทคนิควิธีเหมาะสมกับแต�ละหน�วยงานมากท่ีสุด 
 อย�างไรก็ตาม การดําเนินกิจกรรม 5ส เป*นหน%าท่ีของทุกคนท่ีทํางานท่ีต%องช�วยกันสร%างจิตสํานึกท่ีถูกต%อง 
ในการปรับปรุงสภาพแวดล%อมและบรรยากาศในการทํางานให%สดใส มีชีวิตชีวา และให%ผู%ปฏิบัติงานได%มีส�วนในการ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพให%เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
 หากทุกคนรักท่ีจะทํา 5ส ผลท่ีผู%ปฏิบัติงานและหน�วยงานจะได%รับก็คือ มาตรฐานท่ีดีในการทํางาน 
สภาพแวดล%อมท่ีดีข้ึน ตลอดจนสร%างความน�าเชื่อถือและไว%วางใจของผู%รับบริการได% และท่ีสําคัญ การรักท่ีจะทํา  
5ส ย�อมหมายถึงผู%ปฏิบัติงานจะรักท่ีจะทํากิจกรรมอ่ืนท่ีเอ้ืออํานวยต�อการเพ่ิมผลผลิตต�อไป 
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บทท่ี 2 
ข้ันตอน และแนวปฏิบัติกิจกรรม 5ส 

 
  ก�อนจะเริ่มดําเนินกิจกรรม 5ส อันเป*นปOจจัยพ้ืนฐานการบริหารคุณภาพ ท่ีจะช�วยสร%าง
สภาพแวดล%อมท่ีดีในการทํางาน ให%เกิดบรรยากาศท่ีน�าทํางาน เกิดความสะอาดเรียบร%อยภายในสํานักงาน  
ถูกสุขลักษณะ ทําให%บุคลากรสามารถใช%ศักยภาพของตนเองได%อย�างเต็มความสามารถ สร%างทัศนคติท่ีดีของบุคลากร
ต�อหน�วยงาน กิจกรรม 5ส คณะดําเนินงานอาจยังมีข%อสงสัยอยู�หลายประการ ผู%จัดทําจึงจะขออธิบายข%อเท็จจริง
เพ่ิมเติมดังหัวข%อต�อไปนี้ 
 
 5ส ไม�ใช�แค�การจัดโตFะทํางาน 
 5ส ถูกเข%าใจผิด หรือถูกนําไปใช%ผิดวัตถุประสงค� ซ่ึงส�งผลให%องค�กรไม�ได%รับประโยชน�อะไรเพ่ิมข้ึน ซํ้ายังอาจ
ต%องสูญเสียสิ่งต�างๆ ไปโดยไม�จําเป*น ดังนั้น จึงต%องทําความเข%าใจเปiาหมายและความเป*นจริงของกิจกรรม 5ส  
ให%ถ�องแท% ความเข%าใจท่ีคาดเคลื่อนเก่ียวกับ 5ส ประการแรก จะพบว�าผู%ปฏิบัติงานในองค�กรส�วนใหญ� เม่ือทราบว�า
ต%องทํา 5ส ก็มักจะบ�นว�าเป*นเรื่องจุกจิกบ%าง เสียเวลาทํางานบ%าง บางคนถึงขนาดบอกว�า ของท่ีวางอยู�บนโตNะดีๆ  
มาให%ย%ายให%เปลี่ยน เวลาจะหยิบใช%เลยหาไม�เจอ ซ่ึงบรรดาผู%ปฏิบัติงานท่ีบ�นอย�างนั้นแสดงว�า ยังเข%าใจ 5ส อย�างเผินๆ 
เข%าใจว�า 5ส คือการจัด “โตNะทํางาน” เท�านั้น 
 5ส คือการสร%าง “นิสัย” คือ นิสัยของความมีระเบียบ นิสัยความรับผิดชอบต�อตนเอง และนิสัยท่ีเอ้ือให% 
การทํางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และท่ีสําคัญการนํา 5ส มาใช%พัฒนาการทํางาน ไม�ได%มุ�งพัฒนาจากระดับใหญ� 
ไปสู�ระดับเล็ก แต�เป*นการปลูกฝOงความเข%มแข็งให%แก�จุดเล็กๆ เพ่ือไปเก้ือหนุนจุดใหญ� หรือเสริมสร%างคนให%มีคุณภาพ
เพ่ือไปเก้ือหนุนองค�กร 
 ถ%าจะถามว�าทํา 5ส เสียเวลาไหม ให%ตอบตรงๆ คงตอบได%ว�าเสีย แต�เสียไปน%อยกว�าท่ีจะได%กลับมา เช�น 
เริ่มสะสางทุกสิ่งทุกอย�างท่ีกองรวมกันอยู� ไม�ว�าจะเป*นท่ีทํางานหรือท่ีบ%านก็ตาม อาจใช%เวลาค�อยๆ จัดไป ให%เวลาสัก  
1 สัปดาห� แต�เม่ือเรียบร%อยแล%ว หากต%องการจะหยิบจะใช%อะไร ไม�ว�าจะเป*นของท่ีใช%อยู�เป*นประจําและของท่ีไม�ค�อย 
ได%ใช% จะสามารถหยิบได%ภายในเวลาไม�ถึงนาที ซ่ึงจะแตกต�างกับปล�อยท้ิงไว%โดยไม�มีการจัดระเบียบ เราอาจจะหยิบ
ของสักอย�างสองอย�างมาใช%ได%เร็วเพราะคุ%นว�าวางไว%ท่ีไหน แต�บางอย�างเพราะไม�ค�อยได%ใช% จะหาเท�าไรก็หาไม�เจอ  
ซ่ึงเสียเวลาและเสียหายต�องานมากกว�าเสียอีก 
 พูดง�ายๆ ว�า การทํา 5ส คือเปลี่ยนจาก "คุ%น ว�าเก็บไว%ตรงนี้" เป*น “แน�ใจว�าเก็บไว%ตรงนี้” เปลี่ยนจากคนท่ี 
ทําอะไรโดยอาศัยความเคยชินแต�เพียงอย�างเดียว เป*นคนท่ีทําสิ่งต�างๆ ด%วยความม่ันใจ เพราะมีพ้ืนฐานความชัดเจน
รองรับอยู� 
 5ส จึงไม�ใช�การพัฒนาโตNะหรือห%องทํางานของผู%ปฏิบัติงาน แต�เป*นการพัฒนาตัวผู%ปฏิบัติงาน ดังนั้น 
จึงไม�แปลกท่ีจะกล�าวว�า การทํา 5ส คือแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแนวทางหนึ่ง และนําไปสู�แนวทางในการ
พัฒนาทรัพยากรอ่ืนๆ ขององค�กรด%วยเช�นกัน 
 ความเข%าใจท่ีคลาดเคลื่อนประการต�อมา คือแม%ผู%ปฏิบัติงานเต็มใจหรือพร%อมท่ีจะทํา 5ส แต�กลับลงมือทํา 5ส 
กันอย�างผิดทาง กล�าวคือ การทํา 5ส ท่ีถูกต%องนั้นจะไม�เก่ียวข%องกับเรื่องงบประมาณหรือค�าใช%จ�ายใดๆ การท่ี
หน�วยงานอ%างว�าทํากิจกรรม 5ส ไม�ได% เพราะไม�มีงบประมาณนั้น แสดงให%เห็นว�ายังไม�เข%าใจกิจกรรม 5ส จากสาเหตุนี้ 
เนื่องมาจากบางหน�วยงานคิดว�าการทํา 5ส จะต%องทําให%เป*นระเบียบ ดูแล%วสวยงาม จึงมีการเปลี่ยนของ 
ท่ีใช%อยู�เป*นของใหม� เช�น ลงทุนทาสีห%องทํางาน ทําให%ต%องจัดงบประมาณเฉพาะเพ่ิมข้ึน ซ่ึงถือว�าเป*นความเข%าใจ 
ท่ีไม�ถูกต%องเป*นอย�างยิ่ง เพราะหลักของ 5ส คือต%องใช%ของเก�าให%เกิดประโยชน�ให%ได%มากท่ีสุด 
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 ดังนั้นเพ่ือแก%ปOญหาในจุดนี้ หน�วยงานใดท่ีจะเริ่มทํา 5ส ต%องชี้แจงให%คนเข%าใจตรงกันว�า "การทํา 5ส ไม�ได%มี
จุดมุ�งหมายอยู�ท่ีความใหม� แต�อยู�ท่ีความเรียบร%อย ประโยชน�ใช%สอยและความประหยัด" 
 นอกจากนี้ เพ่ือให%การทํา 5ส เป*นไปอย�างมีประสิทธิภาพ องค�กรต%องกําหนดมาตรฐานในการทํา 5ส  
ให%ชัดเจนเพ่ือไม�ให%เกิดความสับสน โดยเฉพาะต%องกําหนดแนวทางในการทํา 3ส แรกให%เห็นรูปธรรมมากท่ีสุด ต้ังแต�
กําหนดว�าบนโตNะควรจะมีอะไรอยู�บ%าง มีอุปกรณ�อะไรอยู�มากน%อยแค�ไหน ซ่ึงต%องไม�เกิน 25% ของพ้ืนท่ีโตNะ ในลิ้นชัก
ต%องมีดินสอหรือปากกาจํานวนก่ีแท�ง ซ่ึงแล%วแต�ความจําเป*นของลักษณะงาน 
 โดยมาตรฐานท่ีกําหนดข้ึนจะเป*นแนวทางท่ีมาจากส�วนกลาง และหลังจากแต�ละหน�วยงานทําความเข%าใจได%
แล%วจึงประยุกต�ไปใช%กับลักษณะของหน�วยงานของตัวเอง อาทิ จะแบ�งพ้ืนท่ี จะแบ�งสัดส�วนกันอย�างไร จะวางอะไร 
ไว%ท่ีไหนบ%าง จํานวนเท�าไร จัดเรียงแบบไหนฯลฯ 
 อีกประการท่ีต%องระวังและต%องสร%างความเข%าใจ คือพวกผู%ปฏิบัติงานท่ี “ข้ีเกียจ” โดยเฉพาะไม�อยากสะสาง 
พวกนี้จะใช%วิธีท้ิงหมดทุกอย�าง เพ่ือให%เสร็จเร็ว ของท่ีใช%หรือของท่ีจําเป*นจะถูกโยนลงถังโดยไม�รู%ตัว ส�วนนี้จึงต%องกําชับ
ว�า การทํา 5ส ไม�ได%มีเปiาหมายเพ่ือท้ิงแต�เพียงอย�างเดียว แต�คือการคัดการแยกหาของท่ีจําเป*นกับไม�จําเป*น ถ%าคุณท้ิง
โดยไม�คิดผลเสียจะตามมาภายหลัง 
 หากทุกคนเข%าใจการทํา 5ส ไปในทิศทางเดียวกันแล%ว การท่ีจะให% 5ส เป*นแนวทางพ้ืนฐานในการพัฒนา
องค�กรก็ไม�ใช�เรื่องยาก และจะเกิดผลดีตามมาอย�างมากมาย 
 

แนวปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรม 5ส 
1. สะสาง : แยกให(ชัดเจน ขจัดให(ออก 
• ทําไมต(องสะสาง 

 1. ท่ีทํางานคับแคบลง (ทุกวัน) รวมท้ังมีของท่ีวางเกะกะมากข้ึน 
 2. ไม�มีท่ีจะเก็บของ หรือตู%เก็บของไม�พอ 
 3. หาเอกสารหรอของใช%ท่ีจําเป*นไม�พบ 
 4. เสียเวลาค%นหาเอกสารหรือของใช% (ครั้งละหลายนาทีหรือมากกว�า) 
 5. เครื่องมือเครื่องใช%หรือวัสดุอุปกรณ�เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายบ�อยหรือเสื่อมสภาพ 
 6. ตรวจสอบเอกสารหรือวัสดุอุปกรณ�ต�างๆ ยาก 
 7. ของหายบ�อยของท่ีควรจะอยู�ในท่ีหนึ่งกลับไปอยู�ท่ีหนึ่งฯลฯ 
• ทําไมต(องเสียเวลาค(นหา 

 1. มีของท่ีไม�ต%องการใช%ปะปนอยู�เป*นจํานวนมาก 
 2. มีการวางสิ่งของไม�เป*นท่ี 
 3. ไม�มีปiายแสดงบอกตําแหน�งของสิ่งของไว% 
 4. เม่ือนําสิ่งของไปใช%แล%ว ไม�เก็บของเข%าท่ีเดิม 
• หลักการสะสาง 

 “แยกของท่ีไม�ต%องการ/ไม�จําเป*นต%องใช%%ออกจากสิ่งท่ีต%องการ/จําเป*นต%องใช%” 
• การเริ่มต(นสะสาง 

 1. การกําหนดเกณฑ�ว�าสิ่งของอะไรบ%างท่ีจําเป*นต%องทําการสะสางและแจ%งรายละเอียด ให%ทุกคนทราบ 
 2. แยกของท่ี “จําเป*น” และสิ่งของท่ี “ไม�จําเป*น” ออกจากกัน 
 3. ขจัดสิ่งท่ีของท่ี “จําเป*น” หรือของท่ีมีมากเกินความจําเป*นออกแล%วท้ิงหรือทําลาย 
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• ผังแสดงวิธีสะสาง Flow Chart 

 
• จุดท่ีควรสะสาง 

 1. บนโตNะทํางาน และลิ้นชักโตNะทํางานของแต�ละคน 
 2. ตู%เก็บเอกสาร/ตู%เก็บของ/ชั้นวางของ 
 3. บริเวณรอบโตNะทํางาน 
 4. ห%องเก็บของ 
 5. มุมอับต�างๆ ท้ังภายในและภายนอกท่ีทํางาน 
 6. พ้ืนของสถานท่ีทํางานรวมท้ังเพดาน 
 7. บอร�ด ประกาศคําสั่ง ระเบียบ 
• ประโยชน!ท่ีได(รับจากการสะสาง 

 1. ขจัดความสิ้นเปลืองของการใช%พ้ืนท่ีกล�าวคือ มีพ้ืนท่ีว�างจากการขจัดสิ่งของท่ีไม�จําเป*น หรือวางไว%
 เกะกะออกไป 
 2. ขจัดความสิ้นเปลืองทรัพยากรวัสดุอุปกรณ�เครื่องใช% 
 3. ลดปริมาณการเก็บ/สํารองวัสดุสิ่งของ 
 4. ลดการเก็บเอกสารซํ้าซ%อน 
 5. เหลือเนื้อท่ีของห%องทํางาน ตู%หรือชั้นเก็บเอกสารไว%ใช%ประโยชน�มากข้ึน 
 6. ลดเวลาการค%นหาเอกสาร 
 7. สถานท่ีทํางานดูกว�างขวาง โปร�ง/สะอาดตายิ่งข้ึน 
 8. ลดข%อผิดพลาดจากการทํางาน 
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2. สะดวก : หยิบง�าย หายก็รู( ดูก็งามตา 
• หลักการสะดวก 

 1. วางของท่ีใช%งานให%เป*นท่ีเป*นทาง/มีปiายบอก 
 2. นําของไปใช%งานแล%วนํามาเก็บไว%ท่ีเดิม 
 3. วางของท่ีใช%งานบ�อยไว%ใกล%ตัว 
 4. จัดของท่ีใช%งานให%เป*นหมวดหมู� 
• ข้ันตอนวิธีการดําเนินกิจกรรมสะดวก 

 
• รายละเอียดการดําเนินการในแต�ละข้ันตอน มีดังนี้ 

1. การกําหนดท่ีวางของในสํานักงาน ตู%เก็บเอกสาร ชั้นวางของ โตNะทํางาน เครื่องถ�ายเอกสาร โตNะวาง
คอมพิวเตอร� ควรจัดทําผังห%องทํางาน และตําแหน�งของอุปกรณ�ต�างๆ ดังกล�าวไว%เพ่ือทราบท่ัวไป (หลังจากมี
การปรึกษาหารือร�วมกันแล%ว) ต�อจากนั้น ควรศึกษาวิธีการในการวางของ และเลือกใช%ให%เหมาะสม เช�น  
  - การจัดแยกของใช%ตามหน%าท่ีในการใช%งานและนําไปวางไว%ในท่ีกําหนดไว% (ตามผัง) 
  - ควรวางสิ่งของท่ีจะเป*นต%องใช%บ�อยๆ ไว%ให%ใกล%มือ ส�วนของท่ีไม�ใช%บ�อย หรือนานๆ ใช%ให%วางแยกไว% 
    ต�างหาก 
  - การวางของท่ีมีรูปทรงสูงให%วางไว%ด%านใน (ของตู%/ชั้นเก็บของ) ส�วนของท่ีมีรูปทรงตํ่ากว�าให%วางไว% 
    ด%านนอก 
  - การวางของหนักควรวางไว%ข%างล�าง (ของตู%/ชั้นเก็บของ) ส�วนของท่ีเบาวางไว%ด%านใน 
  - สําหรับของท่ีใช%บ�อยครั้ง วางไว%ในระดับความสูงเท�ากับช�วงตัว 
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รูปท่ี 1 ตัวอย�างผังการจัดวางอุปกรณ�สํานักงานและสิ่งของ 

 

 
 

รูปท่ี 2 ตัวอย�างผังแสดงการแบ�งพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
 

 จากรูปท่ี 1 และ 2 นํามากําหนดแนวทางการแบ�งพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ โดยแบ�งพ้ืนท่ีในแต�ละส�วน  
และกําหนดเจ%าหน%าท่ีรับผิดชอบ จํานวนก่ีคน นอกจากนี้ ในการแบ�งพ้ืนท่ีรับผิดชอบอาจมีพ้ืนท่ีส�วนกลาง 
ท่ีอาจกําหนดให%ต%องรับผิดชอบร�วมกัน เช�น บริเวณทางเดินภายนอกห%อง บริเวณห%องจัดเก็บของ (กรณีไม�มีเจ%าหน%าท่ี
รับผิดชอบโดยตรง) 
 2. จัดทําปiายแสดงท่ีวางของ ปiายของท่ีวาง ในกรณีท่ีเป*นตู%เก็บของควรระบุถึงสิ่งของท่ีจัดเก็บไว% ถ%าเป*นตู%เก็บ
เอกสารควรมีดัชนีแฟiมเอกสาร ท่ีจัดเก็บไว% เพ่ือสะดวกในการค%นหา นอกจากนี้ ควรจัดทําปiายแสดงสถานท่ี เช�น  
ปiายบอกชื่อห%องต�างๆ ในสถานท่ีทํางาน รวมท้ังปiายชื่อผู%ปฏิบัติงาน โตNะทํางาน 
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 3. จัดทําผังการจัดว�างสิ่งของให%เป*นส�วนหนึ่งของตารางการตรวจสอบว�าสิ่งของท่ีจัดวางยังอยู�ในท่ีเดิม  
ท่ีระบุไว%ในผังหรือไม� ในกรณีของแฟiม อาจจัดทําระบบการตรวจสอบ เช�น เรียงลําดับแฟiมตามรหัสกํากับ หรือมี
เครื่องหมายท่ีสันแฟiมท่ีต�อเนื่องกันโดยตลอด 
 

 
รูปท่ี 3 ภาพตัวอย�างการจัดแฟiม 

 
• ประโยชน!ท่ีได(รับจากสะดวก 

 1. ลดเวลาการหยิบของมาใช%งาน โดยไม�ต%องเสียเวลาค%นหา 
 2. ลดเวลาการทํางานในภาพรวม ท้ังนี้ หากงานดังกล�าวสะดวก เป*นงานเก่ียวกับการใช%บริหารประชาชน   
    ก็จะทําให%ประชาชนได%รับบริการท่ีรวดเร็วข้ึน 
 3. ตรวจสอบสิ่งของต�างๆ ได%ง�ายข้ึน ดูงามตา 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ถ%าหากทํางานในแต�ละเรื่อง/แต�ละชิ้น เสร็จเร็วข้ึน ก็จะมีเวลาทํางาน  
     อ่ืนๆ ได%เพ่ิมมากข้ึน 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพของผลผลิต/ผลงาน ท้ังนี้จากการท่ีผู%ปฏิบัติงานมีเวลาตรวจสอบคุณภาพของงานท่ีจะ 
    ส�งมอบให%ประชาชนผู%รับบริการให%มีความถูกต%อง สมบูรณ� ครบถ%วน มากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะทําให%เกิดภาพลักษณ� 
    ท่ีดีต�อหน�วยงานด%วย 
 6. ขจัดอุบัติเหตุ ทําให%ผู%ปฏิบัติงานได%รับความปลอดภัยในการทํางานยิ่งข้ึน 
 7. เป*นการสร%างสภาพแวดล%อมท่ีดีในการทํางาน ซ่ึงจะส�งผลต�อสุขภาพกายและใจ ท้ังของผู%ปฏิบัติงาน 
     และประชาชนผู%รับบริการ 
 
3. สะอาด : เสียเวลาเก็บของเข(าท่ี 1 นาที ดีกว�าค(นหา 45 นาที 
• ทําไมต(องทํากิจกรรมสะอาด 

 1. สภาพแวดล%อมหรือบรรยากาศในการทํางานไม�สดชื่น แจ�มใส 
 2. เครื่องมือ/เครื่องใช% หรือวัสดุอุปกรณ�ในการทํางานเสื่อมสภาพ หรือเสียบ�อยใช%งานไม�สะดวก 
 3. ค%นหาสาเหตุท่ีอาจะก�อให%เกิดความสกปรกเลอะเทอะ หรือเกิดเศษขยะต�างๆ เพ่ือหาทางขจัดสาเหตุ 
     ของปOญหา และวางแผนการดําเนินการแก%ไข 
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 4. ปOดกวาด เช็ดถูให%ท่ัวถึง ไม�เว%นแม%แต� จุดเล็กๆ ขอบ หรือมุมอับต�างๆ 
 5. ทําร�วมกันท้ังหน�วยงาน “Big Cleaning Day” อย�างน%อยปWละ 1 ครั้ง 
• หลักสําคัญในการทําความสะอาด 

 1. ต%องมีการมอบหมายความรับผิดชอบ วัสดุ อุปกรณ� เครื่องใช%ต�างๆ เพ่ือให%มีผู%ทําความสะอาดประจํา 
 2. อุปกรณ�เครื่องใช% ถ%าใช%งานร�วมกัน เม่ือใช%งานเสร็จแล%วให%ทําความสะอาดทันที หากเป*นของท่ีใช%เพียง 
     ผู%เดียว ให%ทําความสะอาดก�อนเริ่มทํางาน และหลังเลิกงาน 
 3. ควรมีการกําหนดช�วงเวลาการทําความสะอาดอุปกรณ�เครื่องใช%เป*นประจําทุกวัน เช�น 5 นาที และ 
     มีการกําหนดวันทําความสะอาดเป*นประจําในแต�ละสัปดาห� แต�ละเดือน และกําหนดวันทําความสะอาด 
     ครั้งใหญ� โดยทุกคน ทุกพ้ืนท่ีทํา พร%อมกันอย�างน%อยปWละ 1 ครั้ง (Big Cleaning Day) 
 4. เม่ือทําได%ในช�วงระยะเวลาหนึ่ง อาจจะเป*น 1 – 3 เดือนแล%ว ควรมีการกําหนดแนวทาง วิธีการหรือ 
     ข้ันตอนการทําความสะอาดท่ัวท้ังสํานักงาน 
 
4. สุขลักษณะ : ทํา 3ส เป+นนิจ สุขภาพจิตสดใส (ปฏิบัติ 3ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด อย�างต�อเน่ืองและปรับปรุงให%ดีขึ้น) 
• ข้ันตอนการทําสุขลักษณะ 

 1. กําหนดให%มีการปฏิบัติกิจกรรมโดยเฉพาะ สะสาง สะดวก สะอาด อย�างต�อเนื่อง เช�น สัปดาห�ละ 1 ครั้ง 
     ตามความเหมาะสมของหน�วยงาน 
 2. กําหนดมาตรฐาน หรือแนวทางในการปฏิบัติท่ีเก่ียวข%องกับ 3ส แรกอย�างชัดเจน และเป*นท่ียอมรับของ 
     สมาชิกในพ้ืนท่ีการกําหนดมาตรฐานของพ้ืนท่ีโดยท่ัวไป มักให%กลุ�มสมาชิกในพ้ืนท่ีเป*นผู%กําหนดในช�วง 
     เริ่มต%นทํากิจกรรม เพ่ือให%สามารถปฏิบัติได%ง�าย และได%รับความร�วมมือจากสมาชิกในพ้ืนท่ี 
 3. แต�งต้ังคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินกิจกรรม 5ส เพ่ือให%เกิดการรักษามาตรฐานต�อเนื่อง 
• หลักเกณฑ! 

 1. จะต%องรักษาสิ่งท่ีทําดีมาแล%วท้ัง 3ส ให%ดีตลอดไป 
 2. แก%ไขปรับปรุงสถานท่ีทํางานให%สดชื่น น�าทํางาน 
 3. กําหนดมาตรฐานของ ส แต�ละ ส โดยลําดับวิธีปฏิบัติไว%อย�างชัดเจน 
• ประโยชน!ท่ีได(รับจากการทําสุขลักษณะ 

1. สถานท่ีทํางานเป*นระเบียบเรียบร%อย สดชื่น น�าทํางาน 
2. ผู%ปฏิบัติงานมีสุขภาพร�างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ� 
3. ผู%ปฏิบัติงานเกิดความภาคภูมิใจในหน�วยงาน 
4. ผู%ปฏิบัติงานเข%าใจวิธีการปฏิบัติ (สุขลักษณะ) อย�างมีมาตรฐาน 
5. ประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ิมข้ึน 

 
5. สร(างนิสัย : ปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัย เป+นนิสัยท่ีดี 
 สร%างนิสัย เป*นกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีสุดของกิจกรรม 5ส เนื่องจากกิจกรรม 5ส ในภาพรวมจะประสบความสําเร็จ
หรือไม�นั้น ข้ึนอยู�กับคนท่ีเป*นผู%นํากิจกรรมนี้มาดําเนินการโดยทํา 4ส อย�างต�อเนื่องเป*นปกติจนกลายเป*นนิสัย 
• หลักการสร(างนิสัย 

 1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ท่ีกล�าวมาแล%วท้ัง 4ส ให%ดีตลอดไป 
 2. ให%ความรู%เพ่ิมเติมในด%านต�างๆ 
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 3. กระตุ%นให%เจ%าหน%าท่ีปฏิบัติตามมาตรฐาน และระเบียบของหน�วยงาน ในเรื่องราวต�างๆ อย�างเคร�งครัด 
 4. กําหนดวันทํากิจกรรม 5ส เป*นประจําทุกวัน อาทิ 5 นาที กับ 5ส หรือเป*นประจําทุกสัปดาห� เช�น  
     วันทําความสะอาดประจําสัปดาห� 
 5. ผู%บริหารต%องคอยกระตุ%น และติดตามการปฏิบัติเสมอโดยถือว�าการทํากิจกรรม 5ส เป*นส�วนหนึ่ง 
     ของการปฏิบัติงานปกติประจํา 
 6. จัดกิจกรรมส�งเสริม เช�น การประกวดพ้ืนท่ีและมอบรางวัล เพ่ือสร%างขวัญและกําลังใจต�อผู%เข%าร�วมกิจกรรม 
 
 ปQจจัยสําคัญท่ีมีผลต�อความสําเร็จในการทํากิจกรรม 5ส 
 การทํากิจกรรม 5ส จะประสบความสําเร็จมากน%อยเพียงไร ข้ึนอยู�กับปOจจัยสําคัญ 2 ด%าน คือ ด%านบุคคล  
และด%านการดําเนินงานปOจจัยสําคัญท่ีมีผลต�อความสําเร็จในการทํากิจกรรม 5ส 
• ด(านบุคคล 

: ผู(บริหารระดับสูง 
- ต%องให%ความสําคัญ และสนับสนุนอย�างจริงจังโดยถือว�าการทํากิจกรรม 5ส เป*นส�วนหนึ่งของการ 
  ทํางานปกติ 
- ต%องเอาใจใส� และเข%าไปมีส�วนร�วม อาทิ เป*นประธานกรรมการ 5ส ของหน�วยงาน และคอยติดตาม 
  ผลอยู�ตลอดเวลา 
- ต%องทําหน%าท่ีดังนี้ 
 1. ทําต%นให%เป*นตัวอย�างท่ีดีในการทํา 5ส เช�น ลงมือสะสาง และทําความสะอาดร�วมกับ 
     เจ%าหน%าท่ีผู%ปฏิบัติงาน 
 2. ตรวจสอบการดําเนินงาน 5ส ของผู%ใต%บังคับบัญชาอยู�เสมอ 
 3. ชมเชยหน�วยงานท่ีทํา 5ส ได%อย�างมีประสิทธิผล ดีเด�น 

: ผู(ปฏิบัติงาน 
- ต%องมีความเข%าใจหลักการ ข้ันตอน วิธีการทํากิจกรรม 5ส 
- ต%องมีส�วนร�วมเป*นผู%ดําเนินการ จัดทํากิจกรรม 5ส (ไม�ควรมีผู%สังเกตการณ�) 

• ด(านการดําเนินงาน 
 1. ให%ความเข%าใจโดยการ ให%ศึกษา อบรม เพ่ือสร%างความเข%าใจการดําเนินกิจกรรม 5ส ให%บุคลากร 
     ภายในหน�วยงานทราบ รวมท้ังจัดให%มีการศึกษา ดูงาน เพ่ือขจัดข%อสงสัยต�อคําถามว�าทําไมต%อง 
     ดําเนินกิจกรรม 5ส 
 2. กําหนด และประกาศนโยบาย เพ่ือเป*นแนวทางในการดําเนินกิจกรรม 5ส 
 3. แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส 
 4. กําหนดมาตรฐานการดําเนินกิจกรรม 5ส 
 5. ดําเนินกิจกรรม 5ส โดยแบ�งพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และเก็บบันทึกภาพถ�ายก�อนทํา – หลังทํา 
 6. กําหนดวันทําความสะอาดครั้งใหญ� (Big Cleaning Day) อย�างน%อย 1 ครั้ง/ปW 
 7. ติดตาม ประเมินผลอย�างต�อเนื่อง รวมท้ังมีระบบรายงานผลความคืบหน%าของกิจกรรม 5ส  
     ให%ทราบอย�างท่ัวถึง 
 8. จัดให%มีกิจกรรม เพ่ือกระตุ%น ส�งเสริม การทํากิจกรรม 5ส เป*นประจํา เช�น จัดทําปiายคําขวัญ  
     โปสเตอร� กระดานข�าว ทําคู�มือ แผ�นพับ เอกสารเผยแพร� และตรวจพ้ืนท่ีเป*นระยะโดยผู%บริหาร 
     เช�นการจัดให%มีกิจกรรม Morning Rally โดยไม�บอกล�วงหน%า เม่ือผู%บริหารตรวจพ้ืนท่ีแล%ว อาจให% 
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     ข%อสังเกต ในรูปสัญลักษณ� เช�น ติดโบว�แดงท่ีโตNะท่ีรก เพ่ือให%เจ%าของพ้ืนท่ีปรับปรุงให%ดีข้ึน 
 9. ทํากิจกรรม 5ส ควบคู�ไปกับกิจกรรมอ่ืน อาทิเช�น กิจกรรมปรับปรุง หรือระบบข%อเสนอแนะ 
     สําคัญท่ีสุด คือ ความพยายามอย�างต�อเนื่อง เพ่ือทําให%เกิดการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 
 

• การจัดบอร!ดกิจกรรม 5ส 
องค�ประกอบของการจัดบอร�ด 5ส 
 1. แผนผังโดยรวมของพ้ืนท่ี 5ส (Lay out) ติดรูปแสดงสมาชิกท่ีรับผิดชอบแต�ละพ้ืนท่ีย�อย  
การแสดงแผนผังโดยรวมเพ่ือแสดงพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด และทราบผู%รับผิดชอบ เพ่ือประกอบในการ
ติดตามผล โดยผู%รับผิดชอบพ้ืนท่ีควรมีการหมุนเวียน เพ่ือประเมินผลความก%าวหน%าของกิจกรรมเป*นระยะ 
 2. เปiาหมายของการดําเนินกิจกรรม 5ส ท่ีสอดคล%องกับการสํารวจพ้ืนท่ีก�อนดําเนินกิจกรรม  
และการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการให%บรรลุเปiาหมาย 
 3. กําหนดมาตรฐาน 5ส เพ่ือเป*นแนวทางในการดําเนินการตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
 4. ภาพถ�ายแสดงสภาพพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ก�อน – หลัง ดําเนินกิจกรรม 5ส โดยระบุวัน/เดือน/ปW  
ท่ีถ�ายภาพให%เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง 
 5. ปฏิทินกําหนดช�วงเวลาดําเนินกิจกรรม เพ่ือเป*นแนวทางปฏิบัติให%บุคลากรทุกท�าน 
 6. ผลการประเมินการดําเนินกิจกรรม 5ส ของแต�ละพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

• ตัวอย�างการจัดบอร!ด 5ส 
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บทท่ี 3 
การประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 5ส 

 
 คณะวิศวกรรมศาสตร�ส�งเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม 5ส เพ่ือให%บุคลากรปฏิบัติงานด%วยสุขภาพ
กายและใจท่ีดี ในสภาพแวดล%อมท่ีเหมาะสม ปลอดภัย เสริมสร%างบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงาน โดยให%บุคลากร 
ทุกระดับ และทุกหน�วยงานมีส�วนร�วม มีการดําเนินการอย�างต�อเนื่อง จริงจัง และท่ัวถึงบนมาตรฐานเดียวกัน 
อันนําไปสู�วัฒนธรรมองค�กรท่ีดี และเป*นส�วนหนึ่งของงานประจํา อีกท้ังการดําเนินกิจกรรม 5ส ยังช�วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให%บรรลุวัตถุประสงค� และเปiาหมายของคณะวิศวกรรมศาสตร� 
 
• แนวคิดของกิจกรรม 5ส 

 

 
 

การประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 5ส (สําหรับผู(ตรวจประเมิน) 
 

• คุณสมบัติของกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส 
 1) เป*นผู%ท่ีมีความรู% 5ส เป*นอย�างดี 
 2) มีความเท่ียงธรรมเป*นท่ียอมรับของเจ%าหน%าท่ีท่ัวไป 
 3) มีความเข%าใจในแนวทางและหลักเกณฑ�การให%คะแนนเป*นอย�างดี 
 4) เข%าใจถึงเปiาหมายและนโยบายของคณะกรรมการตรวจพ้ืนท่ี 5ส และขององค�กร 
 5) เป*นผู%มีทัศนคติท่ีดีต�อกิจกรรม 5ส 
 6) สามารถให%คําแนะนําในทางสร%างสรรค� 
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• หน(าท่ีของคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส 
 1) ปฏิบัติตามคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส 
 2) ใช%แบบฟอร�มประเมินตามท่ีกําหนด เพ่ือเป*นมาตรฐานเดียวกัน 
 3) ควรทราบว�า 5ส คืออะไร แต�ละ ส มีข้ันตอน/วิธีการอย�างไร 
 4) ควรทราบแนวทาง หลักเกณฑ�การตรวจประเมิน และการให%คะแนน 
 5) ทําหน%าท่ีตรวจติดตามกิจกรรม 5ส ในวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
 6) ศึกษา พร%อมท้ังทําความเข%าใจกับมาตรฐานของแต�ละพ้ืนท่ี 
 7) สังเกตสภาพโดยรวมของพ้ืนท่ี 5ส 
 8) เม่ือพบข%อบกพร�องท่ีไม�สอดคล%องกับหลัก 5ส ควรให%คําแนะนําเพ่ือปรับปรุง 
 9) รับฟOงความคิดเห็นของสมาชิกในพ้ืนท่ี 5ส 
 10) ให%คําแนะนําสิ่งท่ีได%พบเห็นลงในแบบฟอร�มตรวจติดตาม 5ส ตามพ้ืนท่ีๆ กําหนด 
 11) ให%คะแนนการตรวจฯ ตามแบบฟอร�มตรวจติดตามกิจกรรม 5ส ตามพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 
 12) ส�งผลคะแนนพร%อมท้ังคําแนะนําให%เลขานุการของคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ภายใน 
      ระยะเวลาท่ีกําหนด 
• คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส ท่ีดีควรดําเนินการอย�างไร 

 1) ควรเสนอแนะท้ังทางบวก (ชมเชยในข%อดีท่ีพบ) และทางลบ (แนวทางในการพัฒนาในจุดท่ีบกพร�อง)  
     แก�พ้ืนท่ีท่ีรับการตรวจ เพ่ือการพัฒนาองค�กร 
 2) การให%คะแนนตามแบบฟอร�ม ควรดูภาพรวมท้ังหมดก�อน แล%วจึงให%คะแนนตามข%อประเมิน 
 3) ตอบข%อซักถามพร%อมท้ังให%ความรู%หลักการ 5ส ท่ีถูกต%องแก�หน�วยงานท่ีรับการตรวจ กรณีมีข%อซักถามจาก
     หน�วยงาน 
 4) ทักทายพูดคุยอย�างเป*นกันเองกับบุคลากรในหน�วยงานท่ีรับการตรวจ ให%กําลังใจ และส�งเสริมความ 
     พยายามในการทํากิจกรรม 5ส 
 5) ตรวจประเมิน การสังเกต การสัมภาษณ�หรือขอดูหลักฐานด%วยท�าทีท่ีสุภาพ 
 6) เม่ือตรวจพ้ืนท่ีเสร็จเรียบร%อย ก�อนออกจากพ้ืนท่ีควรขอบคุณหัวหน%าหน�วยงานพร%อมท้ังเจ%าหน%าท่ีภายใน 
     หน�วยงานท่ีรับการตรวจ 
• ข(อควรระวังของกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส 

 1) ไม�ควรให%คะแนน ศูนย! ในการตรวจประเมินครั้งแรก 
 2) การให%คะแนนสูงหรือตํ่า ควรให%จากการประเมินผลการดําเนินงานเป*นหลัก ไม�ควรใช%ความรู%สึกตัดสิน 
 3) ไม�ควรประเมินคะแนนโดยอ%างอิงตามพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบของหน�วยงาน (พ้ืนท่ีมากได%คะแนนมาก พ้ืนท่ีน%อย 
     ได%คะแนนน%อย) 
 4) กรณีตรวจประเมินแล%วไม�พบข%อดีหรือจุดเด�นของพ้ืนท่ีนั้น ในรายงานก็แสดงว�าไม�มีไม�พบ แต�ไม�ควร 
     พยายามหาข%อดีเพ่ือเขียนในข%อเสนอแนะ แนวทางเดียวกันกรณีท่ีไม�พบจุดอ�อนก็ไม�ควรพยายาม 
     หาจุดอ�อน ควรเขียนเป*นข%อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโดยรวม 
 5) กรณีมีข%อข%องใจในการการตรวจประเมินหรือสิ่งท่ีตรวจพบไม�ประจักษ�ไม�ควรด�วนสรุป และให%คะแนนโดย 
     ไม�ถามเจ%าของพ้ืนท่ี 
 6) ไม�นํามาตรฐานของหน�วยงานหนึ่งไปใช%กับอีกหน�วยงานหนึ่ง 
 7) ไม�ตําหนิเจ%าหน%าท่ีภายในหน�วยงานท่ีรับการตรวจ ในระหว�างทําการตรวจ 
 8) หลีกเลี่ยงการโต%เถียงกับเจ%าหน%าท่ีภายในหน�วยงานท่ีรับการตรวจ ในระหว�างทําการตรวจ 
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 9) ควรระลึกไว%เสมอว�าไม�มีมาตรฐานท่ีดีท่ีสุดมาตรฐานเดียว 
 10) ไม�ควรใช%คําพูดบ่ันทอนกําลังใจ เช�น ทําไม�ถูก ใช%ไม�ได% ทําไมยังไม�แก%ไข เป*นต%น 
 11) ไม�ควรแนะนําในสิ่งท่ีเจ%าหน%าท่ีภายในหน�วยงานท่ีรับการตรวจทําไม�ได% ซ่ึงเป*นเหตุจากสิทธิในการบริหาร 
      จัดการหรือด%านการเงินงบประมาณ เช�น ทําไมไม�ทาสีใหม� หรือ ทําไมไม�เปลี่ยนผู%รับเหมา ฯลฯ เป*นต%น 
 12) ไม�ควรใช%มือลูบฝุ_นหรือคราบ บริเวณชั้นวางของ โตNะ เก%าอ้ี หรืออุปกรณ� ควรใช%การประเมินด%วยสายตา 
 13) ดํารงความยุติธรรมในการตรวจเป*นสําคัญ 
 

การประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 5ส (สําหรับผู(รับการตรวจประเมิน) 
 

• หน(าท่ีของหน�วยงานรับการตรวจกิจกรรม 5ส ควรดําเนินการอย�างไร  
 1) ประชาสัมพันธ� รณรงค�กิจกรรม 5ส ให%เป*นส�วนหนึ่งในการทํางานปกติ 
 2) แจ%งกําหนดการ วัน เวลา รายชื่อคณะกรรมการประเมินให%ทุกพ้ืนท่ีท่ีรับการประเมินทราบ 
 3) เตรียมบุคลากรนําการตรวจและให%ข%อมูล 
 4) ไม�เน%นพิธีการ (พิธีเป̀ด-ป̀ด หรือเตรียมต%อนรับแบบสิ้นเปลืองงบประมาณเกินความจําเป*น) 
 5) อํานวยข%อมูลและสิ่งอํานวยความสะดวกแก�ผู%ตรวจ 
 6) ให%ข%อมูลท่ีเป*นจริงและเอ้ือต�อการตรวจประเมินเพ่ือการพัฒนาองค�กร 
 7) ลงภาพกิจกรรม 5ส ผ�านเว็บไซต�ของหน�วยงาน (ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ) 
 8) ตรวจสอบผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน หากไม�ถูกต%องให%สอบถามไปยังคณะกรรมการก�อน 
     ส�งผลการประเมิน 
 
• ตัวอย�างพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญและควรติดตาม 5ส 

 โตFะ และเก(าอ้ี 
  1. มีการจัดวางโตNะเป*นแถว เป*นแนวดูเรียบรอย และสะดวกตอการเดินเขา – ออก 
  2. เอกสารหรือของท่ีเก็บไวท่ีโตNะสามารถหยิบไดสะดวกและรวดเร็ว 
  3. ก�อนเลิกงานกลับบ%านให%เก็บของบนโตNะอย�างเรียบรอย 
  4. เม่ือเวลาไม�อยู�โตNะ ควรเลื่อนเกาอ้ีเก็บให%เรียบร%อย 
  5. ใต%โตNะหรือท่ีวางเท%า ไม�มีของวางซุกซ�อนไว 
  6. อุปกรณ�เครื่องใช%สํานักงาน เช�น ปากกา ดินสอ ยางลบ ต%องไมเกินกว�าความจําเป*น 
  7. ไม�ควรเก็บของท่ีไม�ได%ใช%ประจํา หรือของท่ีไม�จําเป*นต�อการทํางานไวบนโตNะ เช�น หนังสือพิมพ� 
         หนังสืออ�านเล�นต�างๆ 
  8. ไม�เป̀ดลิ้นชักโตNะท้ิงไว เพราะอาจเดินเตะได% ป̀ดลิ้นชักให%สนิทเรียบรอยเพ่ือความปลอดภัย 
  9. ไม�มีกระดาษบันทึกช�วยจําติดอยู�ขางฝาหรือบนโตNะเต็มพ้ืนท่ี 
  10. ไม�มีการตอกตะปูเพ่ือแขวนของท่ีข%างโตNะ 
  11.ไม�ควรมีโตNะหรือเกาอ้ีท่ีชํารุดหรือยูในสภาพท่ีไมพร%อมใช%งาน 
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 ตู(เก็บเอกสารและตู(เก็บของ 
  ชั้นและตู%มีความสะอาด สามารถใช%งานได%โดยสะดวกและปลอดภัย กําหนดท่ีวางของและมีของวาง
ตามท่ีกําหนด ตู%เก็บเอกสารต%องมี Index ตรงกับเอกสารในตู%เก็บของและเอกสารท่ีใช%ร�วมกันสามารถหยิบใช%ได%สะดวก
และรวดเร็ว ระบุชื่อผู%รับผิดชอบตู%เก็บเอกสารและตูเก็บของ 
  1. มีระบบการจัดเก็บเอกสาร ซ่ึงทําให%การเก็บของท่ีหยิบใช%ได%ง�าย โดยมีรหัสหรือมี Index ตรงกับ
     เอกสารท่ีอยู�ในตู% 
  2. เพ่ือความปลอดภัย ไม�ควรวางของใดๆ บนหลังตูโดยไม�จําเป*น 
  3. มีการใช%ตู%และชั้นวางตู%อย�างมีประสิทธิภาพ 
 ผนัง พ้ืนอาคาร 
  1. มีการทํา 5ส บนพ้ืนท่ีไมมีขยะหรือฝุ_นผง 
  2. ไม�มีสายไฟ สายโทรศัพท� สายคอมพิวเตอร� และเดินสายอย�างเป*นระเบียบเพ่ือความปลอดภัยและ
      สะดวกในการใช%งาน 
  3. ไม�มีสิ่งกีดขวางอยูช�องทางเดิน 
  4. ไม�ควรวางของบริเวณหน%าต�างซ่ึงอาจตกลงไปข%างล�างได% 
  5. ไม�มีคราบสกปรก 
  6. ไม�ควรตีเส%นบนพ้ืนท่ีโดยไม�จําเป*น 
 PDCA (Plan Do Check Action) โดยเจ(าหน(าท่ี/ผู(บังคับบัญชา 
  1. มีการวางแผนการดําเนินกิจกรรม 5ส 
  2. มีการประชุมของเจ%าหน%าท่ีในพ้ืนท่ี 5ส หน�วยงานอย�างน%อย 1ครั้ง/เดือน โดยดูจากบันทึกประชุม 
  3. มีการดําเนินงานตามแผน หากไม�เป*นไปตามแผนต%องมีการชี้แจง 
  4. มีการติดตามผลและเปรียบเทียบพ้ืนท่ีโดยดูจากความพยายามแก%ไขตามข%อแนะนําของกรรมการ 
  5. มีการถ�ายภาพ ก�อน – หลัง การปรับปรุงติดไวท่ีบอร�ดประจําพ้ืนท่ีหรือเก็บไว%เป*นหลักฐาน 
  6. มีการต้ังมาตรฐานกลาง 
  7. มีการปรับปรุงมาตรฐานของพ้ืนท่ีเดิมให%สอดคลองกับสภาพปOจจุบัน 
  8. มีการสรุปและวิเคราะห�ผลการดําเนินการทุกไตรมาส 
 สภาพแวดลอมของพ้ืนท่ี 
  1. มีภาชนะรองรับขยะเพียงพอ และใช%งานอย�างถูกต%องตามหลักสุขลักษณะ 
  2. สายโทรศัพท�และสายสัญญาณไฟฟiาต�างๆ ต%องเดินอย�างมีระเบียบ 
  3. ไม�วางสิ่งของท่ีพ้ืนหากจําเป*นต%องระบุชื่อผู%รับผิดชอบและกําหนดระยะเวลาของการวาง 
  4. บริเวณพ้ืนท่ีตองไม�เป*นท่ีอยู�อาศัยของแมลง ปลวก และสัตว�อ่ืนๆ อยู�ในพ้ืนท่ี 
  5. อุปกรณ�ของใช%สํานักงานต�างๆ เช�น เครื่อง Fax เครื่องถ�ายเอกสาร และเครื่องใช%ไฟฟiาต�างๆ 
     มีการกําหนดผู%ดูแลและรักษาอย�างมีระบบ 
  6. มีผังแสดงบริเวณพ้ืนท่ีรับผิดชอบและผังแสดงสมาชิก ท่ีติดต้ังไวท่ีบอร�ด หรืออาจจะเก็บเอาไว%ใน
      แฟiม 
  7. มีแสงสว�างเพียงพอ 
  8. หลอดไฟฟiา อุปกรณ�ไฟฟiาชนิดอ่ืนๆ มีการทําความสะอาด และบํารุงตามวาระ 
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มาตรฐานกลางในการดําเนินกิจกรรม 5ส 
 
 � มาตรฐานสี/ปYายบ�งช้ี และสัญลักษณ! 

สีสัญลักษณ! : การแบ�งขอบเขตพ้ืนท่ี เครื่องจักร อุปกรณ� ภายในโรงปฏิบัติการ (Shop) และ
ห%องปฏิบัติการ (Lab) ตีเส%นด%วย “สีเหลือง”ขนาดความกว%างของเส%นไม�น%อยกว�า 2 นิ้ว 

 
สันแฟYม : กําหนดให%ใช%รูปแบบอักษรมาตรฐาน คือ TH SarabunPSK ขนาดตามความเหมาะสม 
ปYายบ�งช้ีเครื่องปรับอากาศขณะทํางาน : กําหนดให%ติดริ้วริบบ้ิน “สีเหลือง” จํานวน 2 เส%นท่ีทางออก 
ของลมเครื่องปรับอากาศ 

 
มาตรฐานปYายบ�งช้ีสําหรับบันไดและทางลาด : กําหนดให%ตีเส%นข้ึน-ลงชิดขวาด%วย “สีเหลือง” ขนาด 
ความกว%างของเส%นไม�น%อยกว�า 2 นิ้ว 
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ฐานวางถังขยะ/ทาสีตีกรอบถัง : กําหนดให%ใช% “สีเหลือง” ขนาดตามความเหมาะสมให%สอดคล%อง 
กับขนาดถังขยะ พร%อมแสดงปiายบ�งชี้ตําแหน�งท่ีวางถังขยะ 

 
มาตรฐานตู(ควบคุมไฟฟYา/สวิทซ!ไฟฟYา : กําหนดให%มีการติดปiายบ�งชี้ชนิดอุปกรณ�ไฟฟiา และวิธีการ 
ใช%งาน เช�น การเป̀ด-ป̀ด สวิทซ�ไฟฟiา โดยพ้ืนท่ีสามารถประยุกต�ใช%ได%ตามความเหมาะสม ดังรูปตัวอย�าง 

   
 
มาตรฐานปYายบ�งช้ีต�างๆ 

สะสาง � ปiายบ�งชี้ต%องมีความทันสมัย และตรงกับสิ่งของท่ีบ�งชี้ 
� ปiายบ�งชี้ถาวร ต%องอยู�ในสภาพท่ีสมบูรณ� โดยตัวอักษรต%องอ�านชัดเจน ไม�เลอะเลือน 
และเหมาะสมกับอุปกรณ�ท่ีบ�งชี้ 

สะดวก � ห%ามมีคําว�า “เบ็ดเตล็ดหรือท่ัวไป” ควรมีการระบุในขอบเขตท่ีสามารถจะค%นหาได%
กรณีท่ีมีของรวมอยู�หลายอย�างในนั้นควรจะมีปiายบ�งชี้ท่ีเป*นคําจํากัดความของสิ่ง
เหล�านั้นด%วย หรืออาจจะมีการทําดัชนีชื่อของสิ่งของไว%อ%างอิงได% 
� ปiายบ�งชี้ท่ีระบุวางชั่วคราว ต%องแจ%งวัตถุประสงค�ระยะเวลาท่ีจะนําไปดําเนินการ
รวมถึงแนวทางในการดําเนินการให%ทราบด%วย 

สะอาด � สะอาด ไม�มีคราบฝุ_น และคราบสกปรก 
สร(างมาตรฐาน � ปiายบ�งชี้ให%ใช%รูปแบบอักษรตามมาตรฐานท่ีกําหนด คือ TH SarabunPSK  

ขนาดตามความเหมาะสม 
สร(างนิสัย � ปรับเปลี่ยนปiายบ�งชี้ให%ตรงกับวัสดุ/อุปกรณ�อยู�เสมอ 
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 � มาตรฐานห(องผู(บริหาร/สํานักงาน/ห(องพักอาจารย! 
 

1. พ้ืนท่ีทํางาน/ผนัง/เพดาน และสภาพห(องโดยรวม 
สะสาง � ต%องไม�มีสิ่งของไม�เก่ียวกับการทํางานวางอยู� 

� ไม�มีสิ่งของต�างๆ เช�น กระดาษ สกNอตเทป ติดบนผนัง และเพดาน 
สะดวก � พ้ืนท่ีและสภาพห%องทํางานอยู�ในสภาพท่ีไม�ก�อให%เกิดอันตราย 

� ไม�วางสิ่งกีดขวางในพ้ืนท่ีทํางาน 
สะอาด � สภาพพ้ืนท่ีต%องไม�มีเศษกระดาษ และขยะ ตกหล�นในพ้ืนท่ีทํางาน 

� สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น และคราบสกปรก 
� ไม�มีการขีดเขียนบนฝาผนัง 

สร(างมาตรฐาน � มีการทําความสะอาดประจําเดือน (เวลา ความถ่ีในการทําความสะอาด และตาราง
การตรวจสอบ 

สร(างนิสัย � มีการปฏิบัติตามแผน 
 
2. ประตู/หน(าต�าง และกระจก 

สะสาง � อยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด 
� ไม�ติดสิ่งของท่ีไม�จําเป*นท่ีประตู/หน%าต�าง และกระจก 

สะดวก � ไม�มีสิ่งกีดขวางในการเป̀ด-ป̀ด 
สะอาด � สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น และคราบสกปรก 
สร(างมาตรฐาน � มีปiายบ�งชี้บอกลักษณะการเป̀ด – ป̀ด เช�น การผลัก/ดึง/เลื่อน ประตู และหน%าต�าง 
สร(างนิสัย � ไม�เป̀ดประตู หน%าต�างท้ิงไว% 

 
3. เครื่องปรับอากาศ และพัดลมดูดอากาศ 

สะสาง � เครื่องปรับอากาศ และเครื่องดูดอากาศอยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด พร%อมใช%งาน 
สะดวก � ไม�มีสิ่งกีดขวางการทํางานของระบบไฟฟiา เครื่องปรับอากาศ และพัดลมดูดอากาศ 

� มีแผนผัง/ปiายบ�งชี้ ระบบไฟฟiาต�างๆ เช�น วิธีการใช%งาน และเวลาเป̀ด – ป̀ด เพ่ือให%
ง�ายต�อการใช%งาน 

สะอาด � สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น และคราบสกปรก 
สร(างมาตรฐาน � มีแผนผัง/ปiายบ�งชี้การใช%งาน และเวลาเป̀ด-ป̀ด 

� มีปiายบ�งชี้เครื่องปรับอากาศขณะทํางานโดยใช%ริ้ว สีเหลือง 2 เส%น ติดท่ีทางออกของ
ลมเครื่องปรับอากาศ 

สร(างนิสัย � ป̀ดเครื่องปรับอากาศช�วงพักกลางวัน หรือเม่ือไม�อยู�ห%องนานต้ังแต� 1 ชั่วโมงข้ึนไป 
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4. โตFะทํางาน และเก(าอ้ี 
สะสาง � บนโตNะทํางาน และเก%าอ้ี ไม�มีสิ่งของท่ีไม�เก่ียวข%องในการทํางาน ยกเว%นพ้ืนท่ีส�วนตัว 

� โตNะทํางาน และเก%าอ้ี อยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด และปลอดภัย 
� ใต%โตNะทํางานต%องไม�มีเอกสาร หรือสิ่งของท่ีไม�จําเป*นต�อการใช%งาน 
� เอกสาร/สิ่งของบนโตNะทํางานมีการจัดวางอย�างเป*นระเบียบ เรียบร%อย 

สะดวก � โตNะทํางาน และเก%าอ้ี ไม�มีสิ่งของท่ีไม�เก่ียวข%องในการทํางาน ยกเว%นพ้ืนท่ีส�วนตัว 
� บนโตNะทํางาน ให%แบ�งแยกสิ่งของเป*นหมวดหมู� 
� ทุกโตNะจะต%องมีปiายชื่อติดไว%ท่ีหน%าโตNะให%เห็นอย�างชัดเจนเพ่ืออํานวยความสะดวกแก�
ผู%มาติดต�อ 
� ของในลิ้นชักท่ีไม�ใช�ลิ้นชักส�วนตัวจัดเก็บอย�างเป*นระเบียบ เรียบร%อย 

สะอาด � สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น และคราบสกปรก 
� หากมีกระจกใสบนโตNะทํางาน กระจกจะต%องใสสะอาด 

สร(างมาตรฐาน � มีปiายบ�งชี้ติดแสดงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
สร(างนิสัย � เก็บเอกสารอย�างเป*นระเบียบหลังเลิกงาน 

� เลื่อนเก%าอ้ีเข%าไปชิดโตNะทํางานทุกครั้งหลังเลิกใช%งาน 
 หมายเหตุ : 
      1. อนุญาตให%มีลิ้นชักส�วนตัวได% 1 ลิ้นชัก 
      2. ท่ีเก็บของส�วนตัวจะต%องแยกออกจากของท่ีใช%ในการปฏิบัติงาน 
      3. อนุญาตให%มีเบาะพิงหลังและเบาะรองนั่งได% และสามารถแขวนเสื้อท่ีพนักพิงได%เพียง 1 ตัว 
      4. อนุญาตให%มีพ้ืนท่ีส�วนตัวบนโตNะ ขนาด 1 กระดาษ A4 โดยจะต%องตีกรอบด%วยสีเหลือง 
 
5. เครื่องคอมพิวเตอร! และอุปกรณ!ต�อพ�วง 

สะสาง � เครื่องคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�ต�อพ�วงต%องอยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด พร%อมใช%งาน 
� ไม�มีอุปกรณ�ท่ีไม�เก่ียวข%องวางบนเครื่องคอมพิวเตอร� 
� ไม�ติดกระดาษโน%ต สต๊ิกเกอร�หรือข%อความใดๆ ท่ีไม�เก่ียวข%องบนอุปกรณ�คอมพิวเตอร� 

สะดวก � อุปกรณ�ต�อพ�วงและสายต�างๆ มีการจัดเก็บอย�างเป*นระเบียบ ไม�เกะกะ 
สะอาด � สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น และคราบสกปรก 
สร(างมาตรฐาน � จัดเก็บสายไฟให%เป*นระเบียบ 
สร(างนิสัย � ป̀ดหน%าจอคอมพิวเตอร�เม่ือไม�ใช%งานเกิน 5 นาที (ต้ังค�าหน%าจออัตโนมัติ) 

� ป̀ดเครื่องทุกครั้งเม่ือไม�ใช%งานนานเกิน 1 ชั่วโมง 
 
6. เครื่องเขียน และอุปกรณ!สํานักงาน 

สะสาง � อยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด และพร%อมใช%งาน 
สะดวก � หยิบได%ง�าย และสะดวกต�อการใช%งาน จัดวางเป*นระเบียบและแยกหมวดหมู� 
สะอาด � สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น และคราบสกปรก 
สร(างมาตรฐาน � มีปiายบ�งชี้ 
สร(างนิสัย � วางคืนในท่ีท่ีกําหนดทุกครั้งหลังใช%งาน 
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7. โทรศัพท! 
สะสาง � อยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด และพร%อมใช%งาน 
สะดวก � มีปiายบ�งชี้ตําแหน�งวางโทรศัพท� 

� กําหนดหมายเลขเครื่องติดท่ีตัวเครื่องในตําแหน�งท่ีเห็นชัด 
� ติดสต๊ิกเกอร�หมายเลขโทรฉุกเฉิน ท่ีคณะฯ ได%จัดทําและจัดสรรให%บนโทรศัพท�ตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 

สะอาด � สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น และคราบสกปรก 
สร(างมาตรฐาน � กําหนดตําแหน�งวางโทรศัพท� และเก็บสายให%เป*นระเบียบ 
สร(างนิสัย � วางโทรศัพท�ในตําแหน�งท่ีมีปiายบ�งชี้กําหนด 

 
8. ตู(เก็บเอกสารหรืออุปกรณ! 

สะสาง � อยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด ผุกร�อนและต%องซ�อมแซมให%อยู�ในสภาพดี พร%อมใช%งาน 
� มีเฉพาะเอกสาร หรืออุปกรณ�ท่ีกําหนด 
� ไม�มีสิ่งท่ีเก่ียวข%องกับการทํางานอยู�ภายในตู%เก็บเอกสารหรืออุปกรณ� 

สะดวก � เอกสารหรืออุปกรณ�จะต%องจัดเก็บเป*นหมวดหมู� ชัดเจน เพ่ือสะดวกในการค%นหา 
� มีการจัดทําดัชนี เพ่ือบอกชื่อตู% หรือปiายบ�งชี้ประเภทของตู% 
� ติดปiายชื่อให%สอดคล%องกับสิ่งของภายในตู% 

สะอาด � สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น และคราบสกปรก ท้ังบริเวณในตู% ชั้นส�วนท่ีสูงกกว�า
ระดับสายตา และใต%ตู% (กรณีตู%ท่ีมีขาสูงจากพ้ืน) 

สร(างมาตรฐาน � มีปiายบ�งชี้และใช%รูปแบบตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
สร(างนิสัย � เอกสารหรืออุปกรณ�ท่ีนําไปใช%งานต%องนํากลับมาเก็บท่ีเดิมทุกครั้งหลังใช%งาน 

 หมายเหตุ : 
      หลังตู%เอกสารสามารถจัดวางสิ่งของท่ีเป*นการประดับตกแต�งต้ังโชว�ได%เท�านั้น แต�ต%องเป*นประเภทเดียวกัน 
      ท้ังเด่ียว/ชุด โดยไม�มีสิ่งอ่ืนมาปะปน 
 
9. แฟYมเอกสารต�างๆ 

สะสาง � แฟiมเอกสารอยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด 
� สะสาง ทําลายเอกสารเม่ือครบอายุการเก็บ 

สะดวก � หยิบได%ง�าย และสะดวกต�อการใช%งาน 
� จัดแยกแฟiมเอกสารเป*นหมวดหมู� และเอกสารภายในแฟiมสอดคล%องกับชื่อแฟiม 
� กรณี มีเอกสารหลายประเภทอยู�ภายในแฟiมเดียวกัน ให%จัดทําดัชนีเอกสารในแฟiม 

สะอาด � สะอาด ไม�มีคราบฝุ_น และคราบสกปรก 
สร(างมาตรฐาน � สันแฟiมเป*นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยใช%อักษร TH SarabunPSK ขนาดตาม

ความเหมาะสม 
สร(างนิสัย � สามารถค%นหา และบ�งบอกถึงตําแหน�งแฟiมเอกสารท่ีมีได% 
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10. ถังขยะ 
สะสาง � อยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด 

� ขยะต%องไม�ล%นถัง 
สะดวก � ไม�วางกีดขวาง 

� มีการจัดทําปiายบ�งชี้ จุดวางถังขยะและมองเห็นได%ง�าย 
� มีจํานวนถึงขยะในจํานวนท่ีเพียงพอต�อพ้ืนท่ี 

สะอาด � บริเวณรอบถังขยะต%องสะอาด และไม�มีขยะตกข%างถัง 
สร(างมาตรฐาน � ตําแหน�งท่ีวางถังขยะ จะต%องตีกรอบฐานรองถังขยะตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
สร(างนิสัย � ถังขยะอยู�ในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 

 
11. บอร!ด 5ส 

สะสาง � ปรับปรุงข%อมูลให%เป*นปOจจุบัน 
สะดวก � ติดต้ังบริเวณท่ีเห็นได%ชัดเจน 
สะอาด � สะอาด ไม�มีคราบฝุ_น และคราบสกปรก 
สร(างมาตรฐาน � รูปแบบ และเอกสารเป*นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
สร(างนิสัย � ผู%รับผิดชอบพ้ืนท่ีรับทราบข%อมูลท่ีเป*นปOจจุบัน 
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  � มาตรฐานห(องประชุม/ห(องเรียน 
 

1. พ้ืนท่ีทํางาน/ผนัง/เพดาน และสภาพห(องโดยรวม 
สะสาง � ต%องไม�มีสิ่งของไม�เก่ียวกับการทํางานวางอยู� 

� ไม�มีสิ่งของต�างๆ เช�น กระดาษ สกNอตเทป ติดบนผนัง และเพดาน 
สะดวก � พ้ืนท่ีและสภาพห%องทํางานอยู�ในสภาพท่ีไม�ก�อให%เกิดอันตราย 

� ไม�วางสิ่งกีดขวางในพ้ืนท่ีทํางาน 
สะอาด � สภาพพ้ืนท่ีต%องไม�มีเศษกระดาษ และขยะ ตกหล�นในพ้ืนท่ีทํางาน 

� สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น และคราบสกปรก 
� ไม�มีการขีดเขียนบนฝาผนัง 

สร(างมาตรฐาน � มีการทําความสะอาดประจําเดือน (เวลา ความถ่ีในการทําความสะอาด และตาราง
การตรวจสอบ 

สร(างนิสัย � มีการปฏิบัติตามแผน 
 
2. ประตู/หน(าต�าง และกระจก 

สะสาง � อยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด 
� ไม�ติดสิ่งของท่ีไม�จําเป*นท่ีประตู/หน%าต�าง และกระจก 

สะดวก � ไม�มีสิ่งกีดขวางในการเป̀ด-ป̀ด 
สะอาด � สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น และคราบสกปรก 
สร(างมาตรฐาน � มีปiายบ�งชี้บอกลักษณะการเป̀ด – ป̀ด เช�น การผลัก/ดึง/เลื่อน ประตู และหน%าต�าง 
สร(างนิสัย � ไม�เป̀ดประตู หน%าต�างท้ิงไว% 

 
3. เครื่องปรับอากาศ และพัดลมดูดอากาศ 

สะสาง � เครื่องปรับอากาศ และเครื่องดูดอากาศอยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด พร%อมใช%งาน 
สะดวก � ไม�มีสิ่งกีดขวางการทํางานของระบบไฟฟiา เครื่องปรับอากาศ และพัดลมดูดอากาศ 

� มีแผนผัง/ปiายบ�งชี้ ระบบไฟฟiาต�างๆ เช�น วิธีการใช%งาน และเวลาเป̀ด – ป̀ด เพ่ือให%
ง�ายต�อการใช%งาน 

สะอาด � สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น และคราบสกปรก 
สร(างมาตรฐาน � มีแผนผัง/ปiายบ�งชี้การใช%งาน และเวลาเป̀ด-ป̀ด 

� มีปiายบ�งชี้เครื่องปรับอากาศขณะทํางานโดยใช%ริ้ว สีเหลือง 2 เส%น ติดท่ีทางออกของ
ลมเครื่องปรับอากาศ 

สร(างนิสัย � ป̀ดเครื่องปรับอากาศช�วงพักกลางวัน หรือเม่ือไม�อยู�ห%องนานต้ังแต� 1 ชั่วโมงข้ึนไป 
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4. โตFะประชุม/โตFะเรียน และเก(าอ้ี 
สะสาง � โตNะและเก%าอ้ี อยู�ในสภาพท่ีดี ไม�ชํารุด และพร%อมใช%งาน 

� บน-ใต%โตNะ ไม�มีสิ่งของท่ีไม�จําเป*นต�อการใช%งาน 
สะดวก � จัดต้ังเป*นระเบียบ สะดวกต�อการเดินเข%า-ออก 
สะอาด � สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น และคราบสกปรก 

� หากมีกระจกใสบนโตNะ กระจกจะต%องใสสะอาด 
สร(างมาตรฐาน � มีปiายบ�งชี้ติดตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
สร(างนิสัย � เลื่อนเก%าอ้ีเข%าไปชิดโตNะทํางานทุกครั้งหลังเลิกใช%งาน 

 
5. เครื่องคอมพิวเตอร! และอุปกรณ!ต�อพ�วง 

สะสาง � เครื่องคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�ต�อพ�วงต%องอยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด พร%อมใช%งาน 
� ไม�มีอุปกรณ�ท่ีไม�เก่ียวข%องวางบนเครื่องคอมพิวเตอร� 
� ไม�ติดกระดาษโน%ต สต๊ิกเกอร�หรือข%อความใดๆ ท่ีไม�เก่ียวข%องบนอุปกรณ�คอมพิวเตอร� 

สะดวก � อุปกรณ�ต�อพ�วงและสายต�างๆ มีการจัดเก็บอย�างเป*นระเบียบ ไม�เกะกะ 
สะอาด � สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น และคราบสกปรก 
สร(างมาตรฐาน � จัดเก็บสายไฟให%เป*นระเบียบ 
สร(างนิสัย � ป̀ดหน%าจอคอมพิวเตอร�เม่ือไม�ใช%งานเกิน 5 นาที (ต้ังค�าหน%าจออัตโนมัติ) 

� ป̀ดเครื่องทุกครั้งเม่ือไม�ใช%งานนานเกิน 1 ชั่วโมง 
6. โทรศัพท! 

สะสาง � อยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด และพร%อมใช%งาน 
สะดวก � มีปiายบ�งชี้ตําแหน�งวางโทรศัพท� 

� กําหนดหมายเลขเครื่องติดท่ีตัวเครื่องในตําแหน�งท่ีเห็นชัด 
� ติดสต๊ิกเกอร�หมายเลขโทรฉุกเฉิน ท่ีคณะฯ ได%จัดทําและจัดสรรให%บนโทรศัพท�ตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 

สะอาด � สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น และคราบสกปรก 
สร(างมาตรฐาน � กําหนดตําแหน�งวางโทรศัพท� และเก็บสายให%เป*นระเบียบ 
สร(างนิสัย � วางโทรศัพท�ในตําแหน�งท่ีมีปiายบ�งชี้กําหนด 

 
7. บอร!ด 5ส 

สะสาง � ปรับปรุงข%อมูลให%เป*นปOจจุบัน 
สะดวก � ติดต้ังบริเวณท่ีเห็นได%ชัดเจน 
สะอาด � สะอาด ไม�มีคราบฝุ_น และคราบสกปรก 
สร(างมาตรฐาน � รูปแบบ และเอกสารเป*นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
สร(างนิสัย � ผู%รับผิดชอบพ้ืนท่ีรับทราบข%อมูลท่ีเป*นปOจจุบัน 
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 แบบฟอร�มที่ 4 : ห%องเรียน  หน%า 44 
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คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยนครพนม 
แบบฟอร�มตรวจประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 5ส พื้นที่ ห(องผู(บริหาร 

พื้นที่ ห%องผู%บริหาร 
รอบที่ :    � 1/2560     � 2/2560 วันที่ตรวจ : ผู%ตรวจประเมิน : หัวหน%าพื้นที่ : 

หัวข%อที่สํารวจ ระดับ 1 (สะสาง) ระดับ 2 (สะดวก) ระดับ 3 (สะอาด) ระดับ 4 (สร%างมาตรฐาน) ระดับ 5 (สร%างนิสัย) 
คะแนน

รวม 
1. พื้นที่ทํางาน/ผนัง/เพดาน 
และสภาพห%องโดยรวม 

- ต%องไม�มีสิ่งของไม�เกี่ยวกับการ
ทํางานวางอยู� 
0- ไม�มีสิ่งของต�างๆ เช�น กระดาษ 
สกNอตเทป ตดิบนผนัง และเพดาน 

- พื้นที่และสภาพห%องทํางานอยู�ใน
สภาพที่ไม�ก�อให%เกิดอันตราย 
- ไม�วางสิ่งกีดขวางในพื้นที่ทํางาน 

- สภาพพื้นที่ต%องไม�มเีศษ
กระดาษ และขยะ ตกหล�นใน
พื้นที่ทํางาน 
- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 
- ไม�มีการขีดเขียนบนฝาผนัง 
 
 

- มีการทําความสะอาด
ประจําเดือน (เวลา ความถี่ใน
การทําความสะอาด และ
ตารางการตรวจสอบ 

- มีการปฏิบัตติามแผน  

2. ประตู/หน%าต�าง และกระจก - อยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด 
- ไม�ติดสิ่งของที่ไม�จําเป*นที่ประต/ู
หน%าต�าง และกระจก 

- ไม�มีสิ่งกีดขวางในการเป̀ด-ป̀ด - สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 

- มีปiายบ�งชี้บอกลักษณะการ
เป̀ด – ป̀ด เช�น การผลัก/ดึง/
เลื่อน ประตู และหน%าต�าง 
 
 

- ไม�เป̀ดประตู หน%าต�างทิ้งไว%  

3. เครื่องปรับอากาศ และพัดลม
ดูดอากาศ 

- เครื่องปรับอากาศ และเครื่องดดู
อากาศอยู�ในสภาพดี ไม�ชํารดุ 
พร%อมใช%งาน 

- ไม�มีสิ่งกีดขวางการทํางานของ
ระบบไฟฟiา เครื่องปรับอากาศ 
และพัดลมดดูอากาศ 
- มีแผนผัง/ปiายบ�งชี้ ระบบไฟฟiา
ต�างๆ เช�น วิธีการใช%งาน และเวลา
เป̀ด–ป̀ด เพื่อให%ง�ายต�อการใช%งาน 

- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 

- มีแผนผัง/ปiายบ�งชี้การใช%
งาน และเวลาเป̀ด-ป̀ด 
- มีปiายบ�งชี้เครื่องปรับอากาศ
ขณะทํางานโดยใช%ริ้ว สีเหลือง 
2 เส%น ติดที่ทางออกของลม
เครื่องปรับอากาศ 
 
 

- ป̀ดเครื่องปรับอากาศช�วง
พักกลางวัน หรือเมื่อไม�อยู�
ห%องนานตั้งแต� 1 ชั่วโมงขึ้น
ไป 
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รอบที่ :    � 1/2560     � 2/2560 วันที่ตรวจ : ผู%ตรวจประเมิน : หัวหน%าพื้นที่ : 

หัวข%อที่สํารวจ ระดับ 1 (สะสาง) ระดับ 2 (สะดวก) ระดับ 3 (สะอาด) ระดับ 4 (สร%างมาตรฐาน) ระดับ 5 (สร%างนิสัย) 
คะแนน

รวม 
4. โตNะทํางาน และเก%าอี้ 
 

- บนโตNะทํางาน และเก%าอี้ ไม�มี
สิ่งของที่ไม�เกี่ยวข%องในการทํางาน 
ยกเว%นพื้นที่ส�วนตัว 
- โตNะทํางาน และเก%าอี้ อยู�ใน
สภาพดี ไม�ชํารดุ และปลอดภัย 
- ใต%โตNะทํางานต%องไม�มีเอกสาร 
หรือสิ่งของที่ไม�จําเป*นต�อการใช%
งาน 
- เอกสาร/สิ่งของบนโตNะทํางานมี
การจัดวางอย�างเป*นระเบียบ 
เรียบร%อย 
- โตNะทํางาน และเก%าอี้ ไม�มสีิ่งของ
ที่ไม�เกี่ยวข%องในการทํางาน ยกเว%น
พื้นที่ส�วนตัว 
 

- บนโตNะทํางาน ให%แบ�งแยก
สิ่งของเป*นหมวดหมู� 
- ทุกโตNะจะต%องมีปiายชื่อติดไว%ที่
หน%าโตNะให%เห็นอย�างชัดเจนเพื่อ
อํานวยความสะดวกแก�ผู%มาตดิต�อ 
- ของในลิ้นชักที่ไม�ใช�ลิ้นชักส�วนตัว
จัดเก็บอย�างเป*นระเบียบ 
เรียบร%อย 
 

- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 
- หากมีกระจกใสบนโตNะทํางาน 
กระจกจะต%องใสสะอาด 
 

- มีปiายบ�งชี้ติดแสดงในพื้นที่
รับผิดชอบ 

- เก็บเอกสารอย�างเป*น
ระเบียบหลังเลิกงาน 
- เลื่อนเก%าอี้เข%าไปชิดโตNะ
ทํางานทุกครั้งหลังเลิกใช%งาน 
 

 

5. เครื่องคอมพิวเตอร� และ
อุปกรณ�ต�อพ�วง 

- เครื่องคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�
ต�อพ�วงต%องอยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด 
พร%อมใช%งาน 
- ไม�มีอุปกรณ�ที่ไม�เกี่ยวข%องวางบน
เครื่องคอมพิวเตอร� 
- ไม�ติดกระดาษโน%ต สติ๊กเกอร�
หรือข%อความใดๆ ที่ไม�เกี่ยวข%อง
บนอุปกรณ�คอมพิวเตอร� 
 
 

- อุปกรณ�ต�อพ�วงและสายต�างๆ  
มีการจัดเก็บอย�างเป*นระเบียบ  
ไม�เกะกะ 
 

- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 
 

- จัดเก็บสายไฟให%เป*นระเบียบ 
 

- ป̀ดหน%าจอคอมพิวเตอร�
เมื่อไม�ใช%งานเกิน 5 นาที 
(ตั้งค�าหน%าจออัตโนมตัิ) 
- ป̀ดเครื่องทุกครั้งเมื่อไม�ใช%
งานนานเกิน 1 ชั่วโมง 
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รอบที่ :    � 1/2560     � 2/2560 วันที่ตรวจ : ผู%ตรวจประเมิน : หัวหน%าพื้นที่ : 

หัวข%อที่สํารวจ ระดับ 1 (สะสาง) ระดับ 2 (สะดวก) ระดับ 3 (สะอาด) ระดับ 4 (สร%างมาตรฐาน) ระดับ 5 (สร%างนิสัย) 
คะแนน

รวม 
6. เครื่องเขียน และอุปกรณ�
สํานักงาน 

- อยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด และ
พร%อมใช%งาน 
 

- หยิบได%ง�าย และสะดวกต�อการ
ใช%งาน จัดวางเป*นระเบียบและ
แยกหมวดหมู� 
 
 

- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 
 

- มีปiายบ�งชี้ 
 

- วางคืนในที่ที่กําหนดทุก
ครั้งหลังใช%งาน 

 

7. โทรศัพท� - อยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด และ
พร%อมใช%งาน 
 
 

- มีปiายบ�งชี้ตําแหน�งวางโทรศัพท� 
- กําหนดหมายเลขเครื่องติดที่
ตัวเครื่องในตําแหน�งที่เห็นชัด 
- ติดสติ๊กเกอร�หมายเลขโทร
ฉุกเฉิน ที่คณะฯ ได%จดัทําและ
จัดสรรให%บนโทรศัพท�ตาม
มาตรฐานที่กําหนด 
 
 

- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 
 

- กําหนดตําแหน�งวางโทรศัพท� 
และเก็บสายให%เป*นระเบียบ 
 

- วางโทรศัพท�ในตําแหน�งที่
มีปiายบ�งชี้กําหนด 

 

8. ตู%เก็บเอกสารหรืออุปกรณ� - อยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด ผุกร�อน
และต%องซ�อมแซมให%อยู�ในสภาพด ี
พร%อมใช%งาน 
- มีเฉพาะเอกสาร หรืออุปกรณ�ที่
กําหนด 
- ไม�มีสิ่งที่เกี่ยวข%องกับการทํางาน
อยู�ภายในตู%เก็บเอกสารหรือ
อุปกรณ� 
 
 
 

- เอกสารหรืออุปกรณ�จะต%อง
จัดเก็บเป*นหมวดหมู� ชัดเจน เพื่อ
สะดวกในการค%นหา 
- มีการจัดทําดัชนี เพื่อบอกชื่อตู% 
หรือปiายบ�งชี้ประเภทของตู% 
- ติดปiายชื่อให%สอดคล%องกับ
สิ่งของภายในตู% 
 

- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก ทั้งบริเวณในตู% 
ชั้นส�วนที่สูงกกว�าระดับสายตา 
และใต%ตู% (กรณีตู%ที่มีขาสูงจาก
พื้น) 
 

- มีปiายบ�งชี้และใช%รูปแบบ
ตามมาตรฐานที่กําหนด 
 

- เอกสารหรืออุปกรณ�ที่
นําไปใช%งานต%องนํากลับมา
เก็บที่เดิมทุกครั้งหลังใช%งาน 
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รอบที่ :    � 1/2560     � 2/2560 วันที่ตรวจ : ผู%ตรวจประเมิน : หัวหน%าพื้นที่ : 

หัวข%อที่สํารวจ ระดับ 1 (สะสาง) ระดับ 2 (สะดวก) ระดับ 3 (สะอาด) ระดับ 4 (สร%างมาตรฐาน) ระดับ 5 (สร%างนิสัย) 
คะแนน

รวม 
9. แฟiมเอกสารต�างๆ 
 

- แฟiมเอกสารอยู�ในสภาพดี ไม�
ชํารุด 
- สะสาง ทําลายเอกสารเมื่อครบ
อายุการเก็บ 
 

- หยิบได%ง�าย และสะดวกต�อการ
ใช%งาน 
- จัดแยกแฟiมเอกสารเป*น
หมวดหมู� และเอกสารภายในแฟiม
สอดคล%องกับชื่อแฟiม 
- กรณี มีเอกสารหลายประเภทอยู�
ภายในแฟiมเดยีวกัน ให%จัดทําดัชนี
เอกสารในแฟiม 
 
 

- สะอาด ไม�มีคราบฝุ_น และ
คราบสกปรก 
 

- สันแฟiมเป*นไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด โดยใช%อักษร TH 
SarabunPSK ขนาดตามความ
เหมาะสม 
 

- สามารถค%นหา และบ�ง
บอกถึงตําแหน�งแฟiมเอกสาร
ที่มีได% 

 

10. ถังขยะ - อยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด 
- ขยะต%องไม�ล%นถัง 

- ไม�วางกีดขวาง 
- มีการจัดทําปiายบ�งชี้ จุดวางถัง
ขยะและมองเห็นได%ง�าย 
- มีจํานวนถึงขยะในจํานวนที่
เพียงพอต�อพื้นที่ 
 
 

- บริเวณรอบถังขยะต%องสะอาด 
และไม�มีขยะตกข%างถัง 
 

- ตําแหน�งที่วางถังขยะ จะต%อง
ตีกรอบฐานรองถังขยะตาม
มาตรฐานที่กําหนด 
 

- ถังขยะอยู�ในพื้นที่ที่กําหนด 
 

 

11. บอร�ด 5ส - ปรับปรุงข%อมูลให%เป*นปOจจุบัน 
 

- ติดตั้งบริเวณที่เห็นได%ชัดเจน 
 

- สะอาด ไม�มีคราบฝุ_น และ
คราบสกปรก 
 

- รูปแบบ และเอกสารเป*นไป
ตามมาตรฐานที่กําหนด 
 

- ผู%รับผดิชอบพื้นที่รับทราบ
ข%อมูลที่เป*นปOจจุบัน 
 
 

 

 
   ลงชื่อ ผู%ตรวจประเมิน 1 .............................................   ลงชื่อ ผู%ตรวจประเมิน 2 ............................................. 
   ลงชื่อ ผู%ตรวจประเมิน 3 .............................................    ลงชื่อ ผู%ตรวจประเมิน 4 ............................................. 
   ผู%รับการตรวจประเมิน ............................................. 
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คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยนครพนม 
แบบฟอร�มตรวจประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 5ส พื้นที่ ห(องสํานักงาน 

พื้นที่ ห%องสํานักงาน 
รอบที่ :    � 1/2560     � 2/2560 วันที่ตรวจ : ผู%ตรวจประเมิน : หัวหน%าพื้นที่ : 

หัวข%อที่สํารวจ ระดับ 1 (สะสาง) ระดับ 2 (สะดวก) ระดับ 3 (สะอาด) ระดับ 4 (สร%างมาตรฐาน) ระดับ 5 (สร%างนิสัย) 
คะแนน

รวม 
1. พื้นที่ทํางาน/ผนัง/เพดาน 
และสภาพห%องโดยรวม 

- ต%องไม�มีสิ่งของไม�เกี่ยวกับการ
ทํางานวางอยู� 
- ไม�มีสิ่งของต�างๆ เช�น กระดาษ 
สกNอตเทป ตดิบนผนัง และเพดาน 

- พื้นที่และสภาพห%องทํางานอยู�ใน
สภาพที่ไม�ก�อให%เกิดอันตราย 
- ไม�วางสิ่งกีดขวางในพื้นที่ทํางาน 

- สภาพพื้นที่ต%องไม�มเีศษ
กระดาษ และขยะ ตกหล�นใน
พื้นที่ทํางาน 
- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 
- ไม�มีการขีดเขียนบนฝาผนัง 
 
 

- มีการทําความสะอาด
ประจําเดือน (เวลา ความถี่ใน
การทําความสะอาด และ
ตารางการตรวจสอบ 

- มีการปฏิบัตติามแผน  

2. ประตู/หน%าต�าง และกระจก - อยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด 
- ไม�ติดสิ่งของที่ไม�จําเป*นที่ประต/ู
หน%าต�าง และกระจก 

- ไม�มีสิ่งกีดขวางในการเป̀ด-ป̀ด - สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 

- มีปiายบ�งชี้บอกลักษณะการ
เป̀ด – ป̀ด เช�น การผลัก/ดึง/
เลื่อน ประตู และหน%าต�าง 
 
 

- ไม�เป̀ดประตู หน%าต�างทิ้งไว%  

3. เครื่องปรับอากาศ และพัดลม
ดูดอากาศ 

- เครื่องปรับอากาศ และเครื่องดดู
อากาศอยู�ในสภาพดี ไม�ชํารดุ 
พร%อมใช%งาน 

- ไม�มีสิ่งกีดขวางการทํางานของ
ระบบไฟฟiา เครื่องปรับอากาศ 
และพัดลมดดูอากาศ 
- มีแผนผัง/ปiายบ�งชี้ ระบบไฟฟiา
ต�างๆ เช�น วิธีการใช%งาน และเวลา
เป̀ด–ป̀ด เพื่อให%ง�ายต�อการใช%งาน 

- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 

- มีแผนผัง/ปiายบ�งชี้การใช%
งาน และเวลาเป̀ด-ป̀ด 
- มีปiายบ�งชี้เครื่องปรับอากาศ
ขณะทํางานโดยใช%ริ้ว สีเหลือง 
2 เส%น ติดที่ทางออกของลม
เครื่องปรับอากาศ 
 
 

- ป̀ดเครื่องปรับอากาศช�วง
พักกลางวัน หรือเมื่อไม�อยู�
ห%องนานตั้งแต� 1 ชั่วโมงขึ้น
ไป 

 



คู�มือประกอบการดําเนินกิจกรรม 5ส คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

37
รอบที่ :    � 1/2560     � 2/2560 วันที่ตรวจ : ผู%ตรวจประเมิน : หัวหน%าพื้นที่ : 

หัวข%อที่สํารวจ ระดับ 1 (สะสาง) ระดับ 2 (สะดวก) ระดับ 3 (สะอาด) ระดับ 4 (สร%างมาตรฐาน) ระดับ 5 (สร%างนิสัย) 
คะแนน

รวม 
4. โตNะทํางาน และเก%าอี้ 
 

- บนโตNะทํางาน และเก%าอี้ ไม�มี
สิ่งของที่ไม�เกี่ยวข%องในการทํางาน 
ยกเว%นพื้นที่ส�วนตัว 
- โตNะทํางาน และเก%าอี้ อยู�ใน
สภาพดี ไม�ชํารดุ และปลอดภัย 
- ใต%โตNะทํางานต%องไม�มีเอกสาร 
หรือสิ่งของที่ไม�จําเป*นต�อการใช%
งาน 
- เอกสาร/สิ่งของบนโตNะทํางานมี
การจัดวางอย�างเป*นระเบียบ 
เรียบร%อย 
- โตNะทํางาน และเก%าอี้ ไม�มสีิ่งของ
ที่ไม�เกี่ยวข%องในการทํางาน ยกเว%น
พื้นที่ส�วนตัว 
 

- บนโตNะทํางาน ให%แบ�งแยก
สิ่งของเป*นหมวดหมู� 
- ทุกโตNะจะต%องมีปiายชื่อติดไว%ที่
หน%าโตNะให%เห็นอย�างชัดเจนเพื่อ
อํานวยความสะดวกแก�ผู%มาตดิต�อ 
- ของในลิ้นชักที่ไม�ใช�ลิ้นชักส�วนตัว
จัดเก็บอย�างเป*นระเบียบ 
เรียบร%อย 
 

- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 
- หากมีกระจกใสบนโตNะทํางาน 
กระจกจะต%องใสสะอาด 
 

- มีปiายบ�งชี้ติดแสดงในพื้นที่
รับผิดชอบ 

- เก็บเอกสารอย�างเป*น
ระเบียบหลังเลิกงาน 
- เลื่อนเก%าอี้เข%าไปชิดโตNะ
ทํางานทุกครั้งหลังเลิกใช%งาน 
 

 

5. เครื่องคอมพิวเตอร� และ
อุปกรณ�ต�อพ�วง 

- เครื่องคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�
ต�อพ�วงต%องอยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด 
พร%อมใช%งาน 
- ไม�มีอุปกรณ�ที่ไม�เกี่ยวข%องวางบน
เครื่องคอมพิวเตอร� 
- ไม�ติดกระดาษโน%ต สติ๊กเกอร�
หรือข%อความใดๆ ที่ไม�เกี่ยวข%อง
บนอุปกรณ�คอมพิวเตอร� 
 
 

- อุปกรณ�ต�อพ�วงและสายต�างๆ  
มีการจัดเก็บอย�างเป*นระเบียบ  
ไม�เกะกะ 
 

- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 
 

- จัดเก็บสายไฟให%เป*นระเบียบ 
 

- ป̀ดหน%าจอคอมพิวเตอร�
เมื่อไม�ใช%งานเกิน 5 นาที 
(ตั้งค�าหน%าจออัตโนมตัิ) 
- ป̀ดเครื่องทุกครั้งเมื่อไม�ใช%
งานนานเกิน 1 ชั่วโมง 
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รอบที่ :    � 1/2560     � 2/2560 วันที่ตรวจ : ผู%ตรวจประเมิน : หัวหน%าพื้นที่ : 

หัวข%อที่สํารวจ ระดับ 1 (สะสาง) ระดับ 2 (สะดวก) ระดับ 3 (สะอาด) ระดับ 4 (สร%างมาตรฐาน) ระดับ 5 (สร%างนิสัย) 
คะแนน

รวม 
6. เครื่องเขียน และอุปกรณ�
สํานักงาน 

- อยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด และ
พร%อมใช%งาน 
 

- หยิบได%ง�าย และสะดวกต�อการ
ใช%งาน จัดวางเป*นระเบียบและ
แยกหมวดหมู� 
 
 

- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 
 

- มีปiายบ�งชี้ 
 

- วางคืนในที่ที่กําหนดทุก
ครั้งหลังใช%งาน 

 

7. โทรศัพท� - อยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด และ
พร%อมใช%งาน 
 
 

- มีปiายบ�งชี้ตําแหน�งวางโทรศัพท� 
- กําหนดหมายเลขเครื่องติดที่
ตัวเครื่องในตําแหน�งที่เห็นชัด 
- ติดสติ๊กเกอร�หมายเลขโทร
ฉุกเฉิน ที่คณะฯ ได%จดัทําและ
จัดสรรให%บนโทรศัพท�ตาม
มาตรฐานที่กําหนด 
 
 

- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 
 

- กําหนดตําแหน�งวางโทรศัพท� 
และเก็บสายให%เป*นระเบียบ 
 

- วางโทรศัพท�ในตําแหน�งที่
มีปiายบ�งชี้กําหนด 

 

8. ตู%เก็บเอกสารหรืออุปกรณ� - อยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด ผุกร�อน
และต%องซ�อมแซมให%อยู�ในสภาพด ี
พร%อมใช%งาน 
- มีเฉพาะเอกสาร หรืออุปกรณ�ที่
กําหนด 
- ไม�มีสิ่งที่เกี่ยวข%องกับการทํางาน
อยู�ภายในตู%เก็บเอกสารหรือ
อุปกรณ� 
 
 
 

- เอกสารหรืออุปกรณ�จะต%อง
จัดเก็บเป*นหมวดหมู� ชัดเจน เพื่อ
สะดวกในการค%นหา 
- มีการจัดทําดัชนี เพื่อบอกชื่อตู% 
หรือปiายบ�งชี้ประเภทของตู% 
- ติดปiายชื่อให%สอดคล%องกับ
สิ่งของภายในตู% 
 

- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก ทั้งบริเวณในตู% 
ชั้นส�วนที่สูงกกว�าระดับสายตา 
และใต%ตู% (กรณีตู%ที่มีขาสูงจาก
พื้น) 
 

- มีปiายบ�งชี้และใช%รูปแบบ
ตามมาตรฐานที่กําหนด 
 

- เอกสารหรืออุปกรณ�ที่
นําไปใช%งานต%องนํากลับมา
เก็บที่เดิมทุกครั้งหลังใช%งาน 
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รอบที่ :    � 1/2560     � 2/2560 วันที่ตรวจ : ผู%ตรวจประเมิน : หัวหน%าพื้นที่ : 

หัวข%อที่สํารวจ ระดับ 1 (สะสาง) ระดับ 2 (สะดวก) ระดับ 3 (สะอาด) ระดับ 4 (สร%างมาตรฐาน) ระดับ 5 (สร%างนิสัย) 
คะแนน

รวม 
9. แฟiมเอกสารต�างๆ 
 

- แฟiมเอกสารอยู�ในสภาพดี ไม�
ชํารุด 
- สะสาง ทําลายเอกสารเมื่อครบ
อายุการเก็บ 
 

- หยิบได%ง�าย และสะดวกต�อการ
ใช%งาน 
- จัดแยกแฟiมเอกสารเป*น
หมวดหมู� และเอกสารภายในแฟiม
สอดคล%องกับชื่อแฟiม 
- กรณี มีเอกสารหลายประเภทอยู�
ภายในแฟiมเดยีวกัน ให%จัดทําดัชนี
เอกสารในแฟiม 
 
 

- สะอาด ไม�มีคราบฝุ_น และ
คราบสกปรก 
 

- สันแฟiมเป*นไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด โดยใช%อักษร TH 
SarabunPSK ขนาดตามความ
เหมาะสม 
 

- สามารถค%นหา และบ�ง
บอกถึงตําแหน�งแฟiมเอกสาร
ที่มีได% 

 

10. ถังขยะ - อยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด 
- ขยะต%องไม�ล%นถัง 

- ไม�วางกีดขวาง 
- มีการจัดทําปiายบ�งชี้ จุดวางถัง
ขยะและมองเห็นได%ง�าย 
- มีจํานวนถึงขยะในจํานวนที่
เพียงพอต�อพื้นที่ 
 
 

- บริเวณรอบถังขยะต%องสะอาด 
และไม�มีขยะตกข%างถัง 
 

- ตําแหน�งที่วางถังขยะ จะต%อง
ตีกรอบฐานรองถังขยะตาม
มาตรฐานที่กําหนด 
 

- ถังขยะอยู�ในพื้นที่ที่กําหนด 
 

 

11. บอร�ด 5ส - ปรับปรุงข%อมูลให%เป*นปOจจุบัน 
 

- ติดตั้งบริเวณที่เห็นได%ชัดเจน 
 

- สะอาด ไม�มีคราบฝุ_น และ
คราบสกปรก 
 

- รูปแบบ และเอกสารเป*นไป
ตามมาตรฐานที่กําหนด 
 

- ผู%รับผดิชอบพื้นที่รับทราบ
ข%อมูลที่เป*นปOจจุบัน 
 
 

 

 
   ลงชื่อ ผู%ตรวจประเมิน 1 .............................................   ลงชื่อ ผู%ตรวจประเมิน 2 ............................................. 
   ลงชื่อ ผู%ตรวจประเมิน 3 .............................................    ลงชื่อ ผู%ตรวจประเมิน 4 ............................................. 
   ผู%รับการตรวจประเมิน ............................................. 
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คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยนครพนม 
แบบฟอร�มตรวจประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 5ส พื้นที่ ห(องพักอาจารย! 

พื้นที่ ห%องพักอาจารย� 
รอบที่ :    � 1/2560     � 2/2560 วันที่ตรวจ : ผู%ตรวจประเมิน : หัวหน%าพื้นที่ : 

หัวข%อที่สํารวจ ระดับ 1 (สะสาง) ระดับ 2 (สะดวก) ระดับ 3 (สะอาด) ระดับ 4 (สร%างมาตรฐาน) ระดับ 5 (สร%างนิสัย) 
คะแนน

รวม 
1. พื้นที่ทํางาน/ผนัง/เพดาน 
และสภาพห%องโดยรวม 

- ต%องไม�มีสิ่งของไม�เกี่ยวกับการ
ทํางานวางอยู� 
- ไม�มีสิ่งของต�างๆ เช�น กระดาษ 
สกNอตเทป ตดิบนผนัง และเพดาน 

- พื้นที่และสภาพห%องทํางานอยู�ใน
สภาพที่ไม�ก�อให%เกิดอันตราย 
- ไม�วางสิ่งกีดขวางในพื้นที่ทํางาน 

- สภาพพื้นที่ต%องไม�มเีศษ
กระดาษ และขยะ ตกหล�นใน
พื้นที่ทํางาน 
- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 
- ไม�มีการขีดเขียนบนฝาผนัง 
 
 

- มีการทําความสะอาด
ประจําเดือน (เวลา ความถี่ใน
การทําความสะอาด และ
ตารางการตรวจสอบ 

- มีการปฏิบัตติามแผน  

2. ประตู/หน%าต�าง และกระจก - อยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด 
- ไม�ติดสิ่งของที่ไม�จําเป*นที่ประต/ู
หน%าต�าง และกระจก 

- ไม�มีสิ่งกีดขวางในการเป̀ด-ป̀ด - สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 

- มีปiายบ�งชี้บอกลักษณะการ
เป̀ด – ป̀ด เช�น การผลัก/ดึง/
เลื่อน ประตู และหน%าต�าง 
 
 
 

- ไม�เป̀ดประตู หน%าต�างทิ้งไว%  

3. เครื่องปรับอากาศ และพัดลม
ดูดอากาศ 

- เครื่องปรับอากาศ และเครื่องดดู
อากาศอยู�ในสภาพดี ไม�ชํารดุ 
พร%อมใช%งาน 

- ไม�มีสิ่งกีดขวางการทํางานของ
ระบบไฟฟiา เครื่องปรับอากาศ 
และพัดลมดดูอากาศ 
- มีแผนผัง/ปiายบ�งชี้ ระบบไฟฟiา
ต�างๆ เช�น วิธีการใช%งาน และเวลา
เป̀ด–ป̀ด เพื่อให%ง�ายต�อการใช%งาน 

- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 

- มีแผนผัง/ปiายบ�งชี้การใช%
งาน และเวลาเป̀ด-ป̀ด 
- มีปiายบ�งชี้เครื่องปรับอากาศ
ขณะทํางานโดยใช%ริ้ว สีเหลือง 
2 เส%น ติดที่ทางออกของลม
เครื่องปรับอากาศ 
 
 

- ป̀ดเครื่องปรับอากาศช�วง
พักกลางวัน หรือเมื่อไม�อยู�
ห%องนานตั้งแต� 1 ชั่วโมงขึ้น
ไป 

 



คู�มือประกอบการดําเนินกิจกรรม 5ส คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

41
รอบที่ :    � 1/2560     � 2/2560 วันที่ตรวจ : ผู%ตรวจประเมิน : หัวหน%าพื้นที่ : 

หัวข%อที่สํารวจ ระดับ 1 (สะสาง) ระดับ 2 (สะดวก) ระดับ 3 (สะอาด) ระดับ 4 (สร%างมาตรฐาน) ระดับ 5 (สร%างนิสัย) 
คะแนน

รวม 
4. โตNะทํางาน และเก%าอี้ 
 

- บนโตNะทํางาน และเก%าอี้ ไม�มี
สิ่งของที่ไม�เกี่ยวข%องในการทํางาน 
ยกเว%นพื้นที่ส�วนตัว 
- โตNะทํางาน และเก%าอี้ อยู�ใน
สภาพดี ไม�ชํารดุ และปลอดภัย 
- ใต%โตNะทํางานต%องไม�มีเอกสาร 
หรือสิ่งของที่ไม�จําเป*นต�อการใช%
งาน 
- เอกสาร/สิ่งของบนโตNะทํางานมี
การจัดวางอย�างเป*นระเบียบ 
เรียบร%อย 
- โตNะทํางาน และเก%าอี้ ไม�มสีิ่งของ
ที่ไม�เกี่ยวข%องในการทํางาน ยกเว%น
พื้นที่ส�วนตัว 
 

- บนโตNะทํางาน ให%แบ�งแยก
สิ่งของเป*นหมวดหมู� 
- ทุกโตNะจะต%องมีปiายชื่อติดไว%ที่
หน%าโตNะให%เห็นอย�างชัดเจนเพื่อ
อํานวยความสะดวกแก�ผู%มาตดิต�อ 
- ของในลิ้นชักที่ไม�ใช�ลิ้นชักส�วนตัว
จัดเก็บอย�างเป*นระเบียบ 
เรียบร%อย 
 

- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 
- หากมีกระจกใสบนโตNะทํางาน 
กระจกจะต%องใสสะอาด 
 

- มีปiายบ�งชี้ติดแสดงในพื้นที่
รับผิดชอบ 

- เก็บเอกสารอย�างเป*น
ระเบียบหลังเลิกงาน 
- เลื่อนเก%าอี้เข%าไปชิดโตNะ
ทํางานทุกครั้งหลังเลิกใช%งาน 
 

 

5. เครื่องคอมพิวเตอร� และ
อุปกรณ�ต�อพ�วง 

- เครื่องคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�
ต�อพ�วงต%องอยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด 
พร%อมใช%งาน 
- ไม�มีอุปกรณ�ที่ไม�เกี่ยวข%องวางบน
เครื่องคอมพิวเตอร� 
- ไม�ติดกระดาษโน%ต สติ๊กเกอร�
หรือข%อความใดๆ ที่ไม�เกี่ยวข%อง
บนอุปกรณ�คอมพิวเตอร� 
 
 

- อุปกรณ�ต�อพ�วงและสายต�างๆ  
มีการจัดเก็บอย�างเป*นระเบียบ  
ไม�เกะกะ 
 

- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 
 

- จัดเก็บสายไฟให%เป*นระเบียบ 
 

- ป̀ดหน%าจอคอมพิวเตอร�
เมื่อไม�ใช%งานเกิน 5 นาที 
(ตั้งค�าหน%าจออัตโนมตัิ) 
- ป̀ดเครื่องทุกครั้งเมื่อไม�ใช%
งานนานเกิน 1 ชั่วโมง 
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รอบที่ :    � 1/2560     � 2/2560 วันที่ตรวจ : ผู%ตรวจประเมิน : หัวหน%าพื้นที่ : 

หัวข%อที่สํารวจ ระดับ 1 (สะสาง) ระดับ 2 (สะดวก) ระดับ 3 (สะอาด) ระดับ 4 (สร%างมาตรฐาน) ระดับ 5 (สร%างนิสัย) 
คะแนน

รวม 
6. เครื่องเขียน และอุปกรณ�
สํานักงาน 

- อยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด และ
พร%อมใช%งาน 
 

- หยิบได%ง�าย และสะดวกต�อการ
ใช%งาน จัดวางเป*นระเบียบและ
แยกหมวดหมู� 
 
 

- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 
 

- มีปiายบ�งชี้ 
 

- วางคืนในที่ที่กําหนดทุก
ครั้งหลังใช%งาน 

 

7. โทรศัพท� - อยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด และ
พร%อมใช%งาน 
 
 

- มีปiายบ�งชี้ตําแหน�งวางโทรศัพท� 
- กําหนดหมายเลขเครื่องติดที่
ตัวเครื่องในตําแหน�งที่เห็นชัด 
- ติดสติ๊กเกอร�หมายเลขโทร
ฉุกเฉิน ที่คณะฯ ได%จดัทําและ
จัดสรรให%บนโทรศัพท�ตาม
มาตรฐานที่กําหนด 
 

- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 
 

- กําหนดตําแหน�งวางโทรศัพท� 
และเก็บสายให%เป*นระเบียบ 
 

- วางโทรศัพท�ในตําแหน�งที่
มีปiายบ�งชี้กําหนด 

 

8. ตู%เก็บเอกสารหรืออุปกรณ� - อยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด ผุกร�อน
และต%องซ�อมแซมให%อยู�ในสภาพด ี
พร%อมใช%งาน 
- มีเฉพาะเอกสาร หรืออุปกรณ�ที่
กําหนด 
- ไม�มีสิ่งที่เกี่ยวข%องกับการทํางาน
อยู�ภายในตู%เก็บเอกสารหรือ
อุปกรณ� 
 
 
 
 

- เอกสารหรืออุปกรณ�จะต%อง
จัดเก็บเป*นหมวดหมู� ชัดเจน เพื่อ
สะดวกในการค%นหา 
- มีการจัดทําดัชนี เพื่อบอกชื่อตู% 
หรือปiายบ�งชี้ประเภทของตู% 
- ติดปiายชื่อให%สอดคล%องกับ
สิ่งของภายในตู% 
 

- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก ทั้งบริเวณในตู% 
ชั้นส�วนที่สูงกกว�าระดับสายตา 
และใต%ตู% (กรณีตู%ที่มีขาสูงจาก
พื้น) 
 

- มีปiายบ�งชี้และใช%รูปแบบ
ตามมาตรฐานที่กําหนด 
 

- เอกสารหรืออุปกรณ�ที่
นําไปใช%งานต%องนํากลับมา
เก็บที่เดิมทุกครั้งหลังใช%งาน 
 

 



คู�มือประกอบการดําเนินกิจกรรม 5ส คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

43
รอบที่ :    � 1/2560     � 2/2560 วันที่ตรวจ : ผู%ตรวจประเมิน : หัวหน%าพื้นที่ : 

หัวข%อที่สํารวจ ระดับ 1 (สะสาง) ระดับ 2 (สะดวก) ระดับ 3 (สะอาด) ระดับ 4 (สร%างมาตรฐาน) ระดับ 5 (สร%างนิสัย) 
คะแนน

รวม 
9. แฟiมเอกสารต�างๆ 
 

- แฟiมเอกสารอยู�ในสภาพดี ไม�
ชํารุด 
- สะสาง ทําลายเอกสารเมื่อครบ
อายุการเก็บ 
 

- หยิบได%ง�าย และสะดวกต�อการ
ใช%งาน 
- จัดแยกแฟiมเอกสารเป*น
หมวดหมู� และเอกสารภายในแฟiม
สอดคล%องกับชื่อแฟiม 
- กรณี มีเอกสารหลายประเภทอยู�
ภายในแฟiมเดยีวกัน ให%จัดทําดัชนี
เอกสารในแฟiม 
 
 

- สะอาด ไม�มีคราบฝุ_น และ
คราบสกปรก 
 

- สันแฟiมเป*นไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด โดยใช%อักษร TH 
SarabunPSK ขนาดตามความ
เหมาะสม 
 

- สามารถค%นหา และบ�ง
บอกถึงตําแหน�งแฟiมเอกสาร
ที่มีได% 

 

10. ถังขยะ - อยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด 
- ขยะต%องไม�ล%นถัง 

- ไม�วางกีดขวาง 
- มีการจัดทําปiายบ�งชี้ จุดวางถัง
ขยะและมองเห็นได%ง�าย 
- มีจํานวนถึงขยะในจํานวนที่
เพียงพอต�อพื้นที่ 
 
 

- บริเวณรอบถังขยะต%องสะอาด 
และไม�มีขยะตกข%างถัง 
 

- ตําแหน�งที่วางถังขยะ จะต%อง
ตีกรอบฐานรองถังขยะตาม
มาตรฐานที่กําหนด 
 

- ถังขยะอยู�ในพื้นที่ที่กําหนด 
 

 

11. บอร�ด 5ส - ปรับปรุงข%อมูลให%เป*นปOจจุบัน 
 

- ติดตั้งบริเวณที่เห็นได%ชัดเจน 
 

- สะอาด ไม�มีคราบฝุ_น และ
คราบสกปรก 
 

- รูปแบบ และเอกสารเป*นไป
ตามมาตรฐานที่กําหนด 
 

- ผู%รับผดิชอบพื้นที่รับทราบ
ข%อมูลที่เป*นปOจจุบัน 
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คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยนครพนม 
แบบฟอร�มตรวจประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 5ส พื้นที่ ห(องเรียน 

พื้นที่ ห%องเรียน 
รอบที่ :    � 1/2560     � 2/2560 วันที่ตรวจ : ผู%ตรวจประเมิน : หัวหน%าพื้นที่ : 

หัวข%อที่สํารวจ ระดับ 1 (สะสาง) ระดับ 2 (สะดวก) ระดับ 3 (สะอาด) ระดับ 4 (สร%างมาตรฐาน) ระดับ 5 (สร%างนิสัย) 
คะแนน

รวม 
1. พื้นที่ทํางาน/ผนัง/เพดาน 
และสภาพห%องโดยรวม 

- ต%องไม�มีสิ่งของไม�เกี่ยวกับการ
ทํางานวางอยู� 
- ไม�มีสิ่งของต�างๆ เช�น กระดาษ 
สกNอตเทป ตดิบนผนัง และเพดาน 

- พื้นที่และสภาพห%องทํางานอยู�ใน
สภาพที่ไม�ก�อให%เกิดอันตราย 
- ไม�วางสิ่งกีดขวางในพื้นที่ทํางาน 

- สภาพพื้นที่ต%องไม�มเีศษ
กระดาษ และขยะ ตกหล�นใน
พื้นที่ทํางาน 
- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 
- ไม�มีการขีดเขียนบนฝาผนัง 
 
 

- มีการทําความสะอาด
ประจําเดือน (เวลา ความถี่ใน
การทําความสะอาด และ
ตารางการตรวจสอบ 

- มีการปฏิบัตติามแผน  

2. ประตู/หน%าต�าง และกระจก - อยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด 
- ไม�ติดสิ่งของที่ไม�จําเป*นที่ประต/ู
หน%าต�าง และกระจก 

- ไม�มีสิ่งกีดขวางในการเป̀ด-ป̀ด - สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 

- มีปiายบ�งชี้บอกลักษณะการ
เป̀ด – ป̀ด เช�น การผลัก/ดึง/
เลื่อน ประตู และหน%าต�าง 
 
 

- ไม�เป̀ดประตู หน%าต�างทิ้งไว%  

3. เครื่องปรับอากาศ และพัดลม
ดูดอากาศ 

- เครื่องปรับอากาศ และเครื่องดดู
อากาศอยู�ในสภาพดี ไม�ชํารดุ 
พร%อมใช%งาน 

- ไม�มีสิ่งกีดขวางการทํางานของ
ระบบไฟฟiา เครื่องปรับอากาศ 
และพัดลมดดูอากาศ 
- มีแผนผัง/ปiายบ�งชี้ ระบบไฟฟiา
ต�างๆ เช�น วิธีการใช%งาน และเวลา
เป̀ด–ป̀ด เพื่อให%ง�ายต�อการใช%งาน 

- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 

- มีแผนผัง/ปiายบ�งชี้การใช%
งาน และเวลาเป̀ด-ป̀ด 
- มีปiายบ�งชี้เครื่องปรับอากาศ
ขณะทํางานโดยใช%ริ้ว สีเหลือง 
2 เส%น ติดที่ทางออกของลม
เครื่องปรับอากาศ 
 
 
 

- ป̀ดเครื่องปรับอากาศช�วง
พักกลางวัน หรือเมื่อไม�อยู�
ห%องนานตั้งแต� 1 ชั่วโมงขึ้น
ไป 
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รอบที่ :    � 1/2560     � 2/2560 วันที่ตรวจ : ผู%ตรวจประเมิน : หัวหน%าพื้นที่ : 

หัวข%อที่สํารวจ ระดับ 1 (สะสาง) ระดับ 2 (สะดวก) ระดับ 3 (สะอาด) ระดับ 4 (สร%างมาตรฐาน) ระดับ 5 (สร%างนิสัย) 
คะแนน

รวม 
4. โตNะประชุม/โตNะเรียน และ
เก%าอี้ 

- โตNะและเก%าอี้ อยู�ในสภาพที่ดี ไม�
ชํารุด และพร%อมใช%งาน 
- บน-ใต%โตNะ ไม�มีสิ่งของที่ไม�
จําเป*นต�อการใช%งาน 
 
 

- จัดตั้งเป*นระเบียบ สะดวกต�อ
การเดินเข%า-ออก 

- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 
- หากมีกระจกใสบนโตNะ กระจก
จะต%องใสสะอาด 

- มีปiายบ�งชี้ติดตามมาตรฐาน
ที่กําหนด 

- เลื่อนเก%าอี้เข%าไปชิดโตNะ
ทํางานทุกครั้งหลังเลิกใช%งาน 

 

5. เครื่องคอมพิวเตอร� และ
อุปกรณ�ต�อพ�วง 

- เครื่องคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�
ต�อพ�วงต%องอยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด 
พร%อมใช%งาน 
- ไม�มีอุปกรณ�ที่ไม�เกี่ยวข%องวางบน
เครื่องคอมพิวเตอร� 
- ไม�ติดกระดาษโน%ต สติ๊กเกอร�
หรือข%อความใดๆ ที่ไม�เกี่ยวข%อง
บนอุปกรณ�คอมพิวเตอร� 
 
 

- อุปกรณ�ต�อพ�วงและสายต�างๆ  
มีการจัดเก็บอย�างเป*นระเบียบ  
ไม�เกะกะ 
 

- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 
 

- จัดเก็บสายไฟให%เป*นระเบียบ 
 

- ป̀ดเครื่องทุกครั้งเมื่อไม�ใช%
งานนานเกิน 1 ชั่วโมง 
 

 

6. โทรศัพท� - อยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด และ
พร%อมใช%งาน 
 

- มีปiายบ�งชี้ตําแหน�งวางโทรศัพท� 
- กําหนดหมายเลขเครื่องติดที่
ตัวเครื่องในตําแหน�งที่เห็นชัด 
- ติดสติ๊กเกอร�หมายเลขโทร
ฉุกเฉิน ที่คณะฯ ได%จดัทําและ
จัดสรรให%บนโทรศัพท�ตาม
มาตรฐานที่กําหนด 
 

- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 
 

- กําหนดตําแหน�งวางโทรศัพท� 
และเก็บสายให%เป*นระเบียบ 
 

- วางโทรศัพท�ในตําแหน�งที่
มีปiายบ�งชี้กําหนด 
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คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยนครพนม 
แบบฟอร�มตรวจประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 5ส พื้นที่ ห(องประชุม 

พื้นที่ ห%องประชุม 
รอบที่ :    � 1/2560     � 2/2560 วันที่ตรวจ : ผู%ตรวจประเมิน : หัวหน%าพื้นที่ : 

หัวข%อที่สํารวจ ระดับ 1 (สะสาง) ระดับ 2 (สะดวก) ระดับ 3 (สะอาด) ระดับ 4 (สร%างมาตรฐาน) ระดับ 5 (สร%างนิสัย) 
คะแนน

รวม 
1. พื้นที่ทํางาน/ผนัง/เพดาน 
และสภาพห%องโดยรวม 

- ต%องไม�มีสิ่งของไม�เกี่ยวกับการ
ทํางานวางอยู� 
- ไม�มีสิ่งของต�างๆ เช�น กระดาษ 
สกNอตเทป ตดิบนผนัง และเพดาน 

- พื้นที่และสภาพห%องทํางานอยู�ใน
สภาพที่ไม�ก�อให%เกิดอันตราย 
- ไม�วางสิ่งกีดขวางในพื้นที่ทํางาน 

- สภาพพื้นที่ต%องไม�มเีศษ
กระดาษ และขยะ ตกหล�นใน
พื้นที่ทํางาน 
- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 
- ไม�มีการขีดเขียนบนฝาผนัง 
 
 

- มีการทําความสะอาด
ประจําเดือน (เวลา ความถี่ใน
การทําความสะอาด และ
ตารางการตรวจสอบ 

- มีการปฏิบัตติามแผน  

2. ประตู/หน%าต�าง และกระจก - อยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด 
- ไม�ติดสิ่งของที่ไม�จําเป*นที่ประต/ู
หน%าต�าง และกระจก 

- ไม�มีสิ่งกีดขวางในการเป̀ด-ป̀ด - สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 

- มีปiายบ�งชี้บอกลักษณะการ
เป̀ด – ป̀ด เช�น การผลัก/ดึง/
เลื่อน ประตู และหน%าต�าง 
 
 

- ไม�เป̀ดประตู หน%าต�างทิ้งไว%  

3. เครื่องปรับอากาศ และพัดลม
ดูดอากาศ 

- เครื่องปรับอากาศ และเครื่องดดู
อากาศอยู�ในสภาพดี ไม�ชํารดุ 
พร%อมใช%งาน 

- ไม�มีสิ่งกีดขวางการทํางานของ
ระบบไฟฟiา เครื่องปรับอากาศ 
และพัดลมดดูอากาศ 
- มีแผนผัง/ปiายบ�งชี้ ระบบไฟฟiา
ต�างๆ เช�น วิธีการใช%งาน และเวลา
เป̀ด–ป̀ด เพื่อให%ง�ายต�อการใช%งาน 

- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 

- มีแผนผัง/ปiายบ�งชี้การใช%
งาน และเวลาเป̀ด-ป̀ด 
- มีปiายบ�งชี้เครื่องปรับอากาศ
ขณะทํางานโดยใช%ริ้ว สีเหลือง 
2 เส%น ติดที่ทางออกของลม
เครื่องปรับอากาศ 
 
 
 

- ป̀ดเครื่องปรับอากาศช�วง
พักกลางวัน หรือเมื่อไม�อยู�
ห%องนานตั้งแต� 1 ชั่วโมงขึ้น
ไป 
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รอบที่ :    � 1/2560     � 2/2560 วันที่ตรวจ : ผู%ตรวจประเมิน : หัวหน%าพื้นที่ : 

หัวข%อที่สํารวจ ระดับ 1 (สะสาง) ระดับ 2 (สะดวก) ระดับ 3 (สะอาด) ระดับ 4 (สร%างมาตรฐาน) ระดับ 5 (สร%างนิสัย) 
คะแนน

รวม 
4. โตNะประชุม/โตNะเรียน และ
เก%าอี้ 

- โตNะและเก%าอี้ อยู�ในสภาพที่ดี ไม�
ชํารุด และพร%อมใช%งาน 
- บน-ใต%โตNะ ไม�มีสิ่งของที่ไม�
จําเป*นต�อการใช%งาน 
 
 

- จัดตั้งเป*นระเบียบ สะดวกต�อ
การเดินเข%า-ออก 

- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 
- หากมีกระจกใสบนโตNะ กระจก
จะต%องใสสะอาด 

- มีปiายบ�งชี้ติดตามมาตรฐาน
ที่กําหนด 

- เลื่อนเก%าอี้เข%าไปชิดโตNะ
ทํางานทุกครั้งหลังเลิกใช%งาน 

 

5. เครื่องคอมพิวเตอร� และ
อุปกรณ�ต�อพ�วง 

- เครื่องคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�
ต�อพ�วงต%องอยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด 
พร%อมใช%งาน 
- ไม�มีอุปกรณ�ที่ไม�เกี่ยวข%องวางบน
เครื่องคอมพิวเตอร� 
- ไม�ติดกระดาษโน%ต สติ๊กเกอร�
หรือข%อความใดๆ ที่ไม�เกี่ยวข%อง
บนอุปกรณ�คอมพิวเตอร� 
 
 

- อุปกรณ�ต�อพ�วงและสายต�างๆ  
มีการจัดเก็บอย�างเป*นระเบียบ  
ไม�เกะกะ 
 

- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 
 

- จัดเก็บสายไฟให%เป*นระเบียบ 
 

- ป̀ดเครื่องทุกครั้งเมื่อไม�ใช%
งานนานเกิน 1 ชั่วโมง 
 

 

6. โทรศัพท� - อยู�ในสภาพดี ไม�ชํารุด และ
พร%อมใช%งาน 
 

- มีปiายบ�งชี้ตําแหน�งวางโทรศัพท� 
- กําหนดหมายเลขเครื่องติดที่
ตัวเครื่องในตําแหน�งที่เห็นชัด 
- ติดสติ๊กเกอร�หมายเลขโทร
ฉุกเฉิน ที่คณะฯ ได%จดัทําและ
จัดสรรให%บนโทรศัพท�ตาม
มาตรฐานที่กําหนด 
 

- สะอาด ไม�มีหยากไย� คราบฝุ_น 
และคราบสกปรก 
 

- กําหนดตําแหน�งวางโทรศัพท� 
และเก็บสายให%เป*นระเบียบ 
 

- วางโทรศัพท�ในตําแหน�งที่
มีปiายบ�งชี้กําหนด 
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   ลงชื่อ ผู%ตรวจประเมิน 3 .............................................    ลงชื่อ ผู%ตรวจประเมิน 4 ............................................. 
   ผู%รับการตรวจประเมิน ............................................. 
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แผนการดําเนินกิจกรรม 5ส ประจําปcการศึกษา 2560 (ส.ค. 60 – ก.ค. 61) 
 

กิจกรรม ผู(รับผิดชอบ 
2560 2561 

หมายเหตุ 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ประชุมคณะอํานวยการ 5ส และกําหนด นโยบายและ
เปYาหมายกิจกรรม 5ส 

คณะกรรมการ
อํานวยการ 5ส 

     �       
คราวประชุมครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่ .............................. 

 1.1 ประกาศนโยบาย 5ส       �        
 1.2 กําหนดเปiาหมาย ปW 2560       �        
 1.3 กําหนดและจัดทําแผนดาํเนินกิจกรรม 5ส       �        
2. การประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 5ส คณะกรรมการ

ประเมินผล 5ส 
             

 2.1 กําหนดการประเมิน 5ส       �       
 2.2 ส�งหนังสือแจ%งหน�วยงานต�างๆ เพื่อแจ%งกําหนด 
      การประเมิน 5ส 

 
      �      

 

 2.3 ประเมิน 5ส (ให%คะแนน, ถ�ายรูป)          �     
 2.4 คณะกรรมการตรวจประเมิน ส�งผลการประเมิน          �     
 2.5 ประชุมสรุปผลการประเมินฯ          �     
 2.6 แจ%งผลการประเมินแก�คณะกรรมการประจําคณะ  
      และหน�วยงานต�างๆ 

 
         �   

 

3. กิจกรรมส�งเสริมกจิกรรม 5ส คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 5ส 

             
 3.1 อบรมเพื่อเสรมิสร%างความเข%าใจในหัวข%อ Kaizen 
      และการให%ความรู%เกี่ยวกับ 5ส แก�บุคลากร 

       �     
 

 3.2 ประชาสัมพันธ�เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส         � � � � � ทาง e-mail และเว็บไซต�คณะฯ 
 3.3 ผู%บริหารเยี่ยมชมพื้นที่ 5ส          �     
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